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﴾ بسم هللا الرحمن الرحيم ﴿  
* * * 

 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وال يرهق
وجوههم قتٌر وال ذلٌة أوالئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاُء سيئة بمثلها 

ا لهم من هللا من عاصم، كأنما أغشيت وترهقهم ذلة م
 وجوههم قطعا من الليل مظلمًا أولئك أصحاُب 

 النارهم فيها خالدون.
 

* * * 
  صدق هللا العظيم
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  إهداء:
 

إلممى الرعيممل األول مممن اإلذاعيممين، الممذين أرسمموا دعممائم هممذا الفممن 
لمممى المممراحلين ممممن فرسمممان اإلذاعمممة ا لمممذين غمممادروا الخالمممد فمممي بمممالدي، وال

شمراق المدواخل،  الدنيا وليس في معيتهم إال حمب النماس ونكمران المذات وال
إلى األستاذ اإلذاعي يس حسن معني الذي علمنا أولى أبجديات العممل 

لى الراحل المقيم محمد خوجلي صمالحين المذي كمان لمراسمه  اإلذاعي، وال
ح الشممديد قصممب السممبق فممي أن نكممونى فكنمما، إلممى المبممدع الممدكتور صممال

الدين الفاضمل، واألسمتاذ المخمرج معتصمم فضمل بقمدر الحمب المذي أكنمه 
 لهما، ألنهما قد صنعا المعجزات في هذا الصرح الكبيمر المسممى إذاعمة
لى رفماق المدرب األجمالء ممن الممذيعين باإلذاعمة والتلفزيمون  أم درمان، وال

 أُهدي هذه السطور مفعمًة بكل مشاعر العرفان والتقدير.
 

 عوض
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 :الناشر كلمة

( أن تقمدم لقرائهما الكمرام همذا السمفر الجديمد دار المؤتمنيسمر )
اإلذاعةةةة السةةةودانية فةةةي نصةةةف والجمممامع لكمممل صمممغيرة وكبيمممرة بعنممموان )

د. عةةةةةوض إبةةةةةراهيم ( للكاتممممب واإلذاعمممممي والصمممممحفي المعممممروف )قةةةةةرن 
ذاعممة صمموت أمريكمما عةةوض (. لقممد عممرف مسممتمعو اإلذاعممة السممودانية وال

ذاعممة وادي النيممل بال قمماهرة ومشمماهدو التلفزيممون عطمماء الممدكتور عمموض وال
م، 9111منممممممذ سممممممنوات طويلممممممة، بممممممدأت بالتحاقممممممه باإلذاعممممممة فممممممي عممممممام 

واستمرت على ممد  الشمهور والسمنوات، إلمى أن غيمر ممن مجمال العممل 
م، حيمممث عممممل 9111اإلذاعمممي إلمممى العممممل األكممماديمي فمممي أواخمممر عمممام 
معمارف الموحي والعلمموم  أسمتاذًا لممادة اإلعمالم بقسممم اإلعمالم التمابع لكليممة

 اإلنسانية بالجامعة اإلسالمية العالمية بكواال لمبور ماليزيا. 

لقد كتب الدكتور عوض إبراهيم عوض عدة مؤلفات قيمة من 
(، والممذي نقدمممه اإلذاعةةة السةةودانية فةةي نصةةف قةةرن بينهما هممذا الكتمماب )

لقرائنمما كواحممد مممن ثمممرات تجربممة شخصممية ألحممد المختصممين والمتمرسممين 
 . مجال العمل اإلذاعي في

( للطباعممممة والنشممممر بأهميممممة همممممذا دار المةةةةؤتمنشممممعرنا فممممي )و 
الكتمممماب القمممميم. وقررنمممما علممممى الفممممور أن نشممممرك معنمممما قراءنمممما الكممممرام فممممي 
تصممفحه لمعرفممة تمماريع اإلذاعممة السممودانية الممذي لممم يكتممب عنممه أحممد مممن 
أو قبل، ال من أهل المهنمة وال ممن المهتممين بمأمر التوثيمق فمي السمودان 

العالم العربي. وال نشك في أن هذا الكتاب يحممل بمين دفتيمه الكثيمر ممن 
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التممي تتعلممق بنشممأة وتطممور ومسممار إذاعممة أم درمممان، مهمممة المعلومممات ال
بممل وجميممع اإلذاعممات اإلقليميممة والوالئيممة الصممغيرة التممي انبثقممت منهمما فممي 
ممممدن السمممودان المختلفمممة. وال نشمممك فمممي أن همممذا الكتممماب بتفمممرده الخممماص 
الممذي تميممز بممه سمميفيد القممارو الكممريم، ومسممتمع اإلذاعممة، وطالممب العلممم، 
ورجمممممل اإلذاعمممممة علمممممى السمممممواء. خصوصمممممًا أولئمممممك المممممذين يرغبمممممون فمممممي 
االلتحممماق بهمممذه المهنمممة المتميمممزة فمممي المسمممتقبل ممممن أبنممماء جيمممل الشمممباب. 
حيمممث ال منممماص ممممن معرفمممة مممما تناولمممه همممذا الكتممماب لكمممل ممممن يريمممد أن 

 ايا اإلذاعة. يتعرف على أسرار وخف

شمممميء آخممممر جعلنمممما نفكممممر بجديممممة فممممي دفممممع هممممذا الكتمممماب إلممممى 
المطبعمممة، وهمممو أنمممه صمممدر ممممن شمممخص لمممه خبرتمممه الطويلمممة فمممي مجمممال 
العممممل اإلذاعمممي، وفمممي نفمممس الوقمممت فقمممد أثبمممت كفممماءًة فمممي تمممدريس ممممادة 
اإلعالم. وهذا المدور المذي أداه ويؤديمه كباحمث وأسمتاذ جمامعي قمد أسمهم 

عممممل هممممذا الكتمممماب موسمممموعًة ومرجعممممًا هامممممًا عممممن إسممممهامًا واضممممحًا فممممي ج
اإلذاعممممممة السممممممودانية بكممممممل تاريخهمممممما وحاضممممممرها ورؤ  المسممممممتقبل الممممممذي 

  ينتظرها.
( حينممما تقدمممه لقرائهمما الكممرام، إنممما تطممممح أن دار المةةؤتمنو)

تضمميف جديممدًا للحصمميلة المعرفيممة لقرائهمما فممي مجممال اإلعممالم المسممموع. 
و سمممردًا دقيقمممًا لمممما يمممدور بمممين ذلمممك ألن ممممن خمممالل تصمممفحه سممميجد القمممار 

أروقمممة اإلذاعمممة ممممن عممممل دؤوب يتنقمممل بمممين اإلعمممداد والتقمممديم واإلخمممراج 
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وكممل ممما يتعلممق بممدور اإلذاعيممين والمبممدعين الممذين تعمماملوا ويتعمماملون مممع 
لممى اليمموم. وفممي الختممام نتمنممى أن  إذاعممة أم درمممان منممذ لحظممة إنشممائها وال

ومسممممتمعي اإلذاعممممة علممممى  يجممممد هممممذا الكتمممماب صممممدً  واسممممعًا بممممين القممممراء
السممواء، فضمماًل عممن طلبممة اإلعممالم بالكليممات الجامعيممة المختلفممة، والممذين 
سمميجدون فيممه أول مرجممع موثممق علممى اإلطممالق لتمماريع وحاضممر اإلذاعممة 

 السودانية ذات الريادة وسط إذاعات أفريقيا والعالم العربي.
 

 دار المؤتمن للطباعة والتأليف
 بدار اإلحسان
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* * * 

 تقديم
كان البرد قارسًا في تلك الليلمة الشمتائية، التمي همرب النموم فيهما 
مممن جفمموني وفارقممت عينممي أطيمماف النعمماس. ورغمممًا عممن شممدة الزمهريممر، 
خرجمممت فمممي صمممبيحة اليممموم التمممالي، المممذي كمممان يوافمممق الثالمممث ممممن شمممهر 

. 1م ممممن منزلمممي، وتوجهمممت صممموب اإلذاعمممة 9111شمممباط فبرايمممر عمممام 
دخلممت بممال مقممدمات علممى المكتممب المقابممل لمكتبممي، وهممو  وفممور وصممولي

(، المذي كمان يشمغل وقتهما صالح الدين الفاضلمكتب األستاذ المخمرج )
 .2منصب نائب مديرعام إذاعة جمهورية السودان 

كمممان عقلمممي مشمممغواًل أكثمممر ممممن أي وقمممت مضمممى، بفكمممرة مممم ت 
لمى الحمد حواسي وتغلغلت في الوجدان أليام طويلمة، ثمم قسمرًا عماودتني إ

المذي قممررت فيممه أن أبممدأ مهممما كلفتنمي التجربممة. فواجممب الوفمماء والعرفممان 
يقتضمممي أن أقممموم بهمممذا المممدور، المممذي ال أحسمممبه إال واجبمممًا ستقصمممر عنمممه 

                                                      
اإلذاعممة المقصممودة هنمما وفممى كممل صممفحات الكتممماب هممى إذاعممة جمهوريممة السممودان التممى تقمممع  1

علمممى الضمممفة الغربيمممة لنهمممر النيمممل بعمممد نمممة أم درممممان العاصممممة الوطنيمممة للسمممودان، وموقعهممما بمدي
 .الذي ُيسمى مقرن النيلينمسافة قصيرة من ملتقى النيلين األزرق واألبيض 

تقلد األستاذ صالح الدين الفاضل منصب نائب المدير العام للبرامج الموجهمة، ثمم ترقمى إلمى  2
م خلفمًا ل سمتاذ حديمد السمراج، 0994ومية لإلذاعمة السمودانية فمى عمام درجة مدير عام الهيئة الق

 الذ  تقلد منصب المدير العام لفترة وجيزة ثم انتقل إلى وزارة الثقافة واإلعالم.
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قممامتي مهممما طالممت، وستتواضممع دونممه مقممدراتي مهممما كممان حجممم الجهممد 
الممذي سممأبذله، وعممذابًا تهممون دونممه عاديممات الزمممان مهممما تكمماثرت. ولكممن 

ا أجمل أن يفي المرُء لحبيب عزيز، وما أجمل الجهد ما دام من أجمل م
قضية وليس ضربًا من ضروب إضماعة الوقمت فمي اللهمو المضماع. إن  
واجممب العرفممان والتقممدير إلذاعممة أم درمممان هممو الممذي دفعنممي للتفكيممر فممي 

 هذا األمر الذي أتيُت من أجله ذاك الصباح. 
سممتقبلني كعادتممه بقفشممماته وهممب  األسممتاذ صممالح مممن كرسمميه، وا

التممي تسممبق عباراتممه المتزنممة، التممي ظلممت تممالزم تحيتممه لكممل النمماس علممى 
ممد  مما يزيممُد علمى الثالثممين عاممًا همي الفتممرة التمي قضمماها بمين أحضممان 
اإلذاعة منمُذ أن كمان مسماعد مخمرجه فيهما إلمى أن أصمبح ممديرًا عاممًا لهما 

 ليلين في بالدنا. ثم غادرها ليصبح أحد دكاترة علم االتصال الق
كمممممان المكتممممممب الصممممممغير يضممممممج كعادتمممممه بعممممممدده مممممممن الممثلممممممين 
والمخممرجين واألدبممماء واإلذاعيمممين، المممذين كثيممرًا مممما يجلسمممون بمممه لسممماعاته 
طويلة استعدادًا لتقديم برامجهم أو مناقشة المواد اإلذاعية الجديمدة. وهمو 

بممًا مممن مىكتممٌب حممو  عبممر السممنوات أعمممال قمسمممي الممدراما واإلخممراج وجان
 المنوعات لفتراته متالحقة. 

حييممُت الجميممع وجلسممُت، حيممُث كممان كممل واحممد مممن الحاضممرين 
يتحممممدُث عممممما يخصممممه. ورغمممممًا عممممن صممممخب الحمممموار الممممذي كممممان يقمممموده 

فمممي تلمممك اللحظمممة عمممن إشمممكالية النقمممد ومعهمممد  (هاشةةةم صةةةدي األسمممتاذ )
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الموسممميقى وتمممداعيات الخمممريجين، بمممادرُت األسمممتاذ صمممالح بفكرتمممي التمممي 
باختصار، إنني قادم هذا الصباح ألخبةر  )) لمه  ت من أجلها. وقلتُ جئ

هةةةا  بةةةأنني ع مةةةت علةةةب وضةةةع كتةةةار عةةةن إذاعةةةة أم درمةةةان، تاريخ 
وحاضةةةةر ها ومسةةةةتقبل ها، خصوصةةةةاع وأننةةةةا اين علةةةةب مشةةةةارف العيةةةةد 

وظلةةت شةةعلةع  3م 9141الخمسةةين لهةةا، حيةةث إنهةةا نشةةأت فةةي عةةام 
 . ((وقادةع عبر السنين

ي شممرعُت فممي الحممديث عممن فكرتممي حتممى انتبممه وقبممل أن يجيبنمم
للحممديث جميممُع الحاضممرين. وشممرحُت لهممم أن  هممذه الفكممرة ظل ممت تراودنممي 
منممذ سممنواته بعيممدة بحكممم أن  عطمماء اإلذاعممة المتممدفق لممم يجممد مممن يخلممده 
فممي المكتبممة العربيممة، وأن  أبناءهمما الممذين عل مممتهم أسممرار النجمماح وقممدمتهم 

وعالمماته ُمضميئًة فمي سمجل العطماء اإلنسماني لمم  للدنيا رجااًل ناضمجينى 
ممفرًا صممغيرًا يخلممد تاريخهمما ودورهمما المتعمماظم  يبممادروا بالكتابممة عنهمما ولممو سم

 عبر السنوات. 
ولقمممد توالمممت األحمممداث والوقمممائع علمممى اإلذاعمممة بشمممكله يكفمممي أن 
يجعل منها كتابمًا متفمردًا ل جيمال القادممة. ولكمنُّ ُكمل  المذي يعرُفمه النماُس 

تممماريع وتطمممور إذاعمممة أم درممممان همممو المعلوممممات التمممي ظمممل  يرددهممما  عمممن
الممرواُد األوائمممل عنمممدما يتحممدثون ممممن وقمممته اخممر عبمممر البمممرامج اإلذاعيمممة 

                                                      
م. ولكمن تقمول ملفمات دار الوثمائق القوميمة إن 0941كانت نشأة اإلذاعة فى شمهر ينماير عمام  3

انت فى أول أبريل من ذلك العام وليس يناير الذ  أقيمت فيه البداية الفعلية للبث على الهواء ك
 م(.0964اإلذاعة )مجلة هنا أم درمان أول يناير 
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والتلفزيونيمة مممن خممالل ذكريمماتهم. ولكمن  هممذا قطعممًا ال يكفممي، ألن  حممديث 
الممذكريات عبممر األثيمممر تممذرُوُه الريممماح، فممي حممينم يبقمممى الحممرُف المكتممموُب 

وأذكمر أننمما كنما ذات يموم فممي معيمة األسممتاذ  .4لمى الصمفحات إلممى األبمدع
 6( األضةةواءصمماحب ورئمميس تحريممر جريممدة ) 5( محمةةد الحسةةن أحمةةد)

 نصمممممف األسمممممبوعية خمممممالل فتمممممرة الديموقراطيمممممة الثالثمممممة بالسمممممودان، نعقمممممد
مناسمبة إصمدار عمدد خماص بمناسممبة ب اجتماعمًا كأسمرةه لتحريمر الصمحيفة

 ان التي بقي عليها أسبوٌع واحد. ذكر  استقالل السود
وبعد حوار مستفيض عن شكل العدد، ومواده المقترحة، رجعنما 
إلممى األرشمميف بمماحثين عممن المراجممع المناسممبة التممي ُتعيننمما علممى الكتابممة. 
وأثناء البحث صادفتنا الكثير من الكتابمات الصمحفية عمن الصمحافة فمي 

                                                      
بحمممثى المؤلمممُف عمممن أي مخطوطمممة أو كتممماب عممممن اإلذاعمممة السمممودانية فمممى مكتبمممات السممممودان  4

 المختلفة فلم يعثر على شئه من ذلك.

العمليمة بهيئمة السمكة الحديمد بعطبمرة، محمد الحسمن أحممد صمحفي وكاتمب سموداني بمدأ حياتمه  5
وكممان مولعممًا بممالفكر التقممدمي فممانخرط فممي حركممة الشممباب الممديموقراطي وهممي لسممان حممال اليسممار 
الممذ  كممان يتصممدره الحممزب الشمميوعي السمموداني آنممذاك، ثممم انخممرط فممى العمممل الصممحفي وأصممدر 

إصمدارها ليعماود العممل  صحيفته األسبوعية )األضواء( أيام الديموقراطيمة األولمى، ثمم توقمف عمن
م بعممد اإلطاحممة بحكومممة جعفممر نميممري. وقممد أوكممل منصممب رئمميس مجلممس إدارة 0985فممى عممام 

 الصحيفة لصديقه أيام الشباب الصحفي محمد سعيد معروف.

م بعمممد اإلطاحمممة بحكوممممة 0989يونيمممو  31توقفمممت صمممحيفة األضمممواء عمممن الصمممدور فمممى يممموم  6
 لعميد عمر حسن أحمد البشير.الصادق المهد  فى انقالب عسكر  قاده ا
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، فقلمممت 7بمممت نشمممأتها السمممودان، تاريخهممما وتطورهممما، واألحمممداث التمممي واك
ُتةةةةرا لمةةةةاذا نجةةةةد كةةةةل هةةةةذ  المقةةةةاالت عةةةةن الصةةةةحافة )) للحاضممممرين 

السودانية، بل وحتب بعض الكتر التي وضعت عن تاريخها، وال نجةد 
  ((كتاباع واحداع بالمكتبة يتحدث عن إذاعة أم درمان؟

الممذي  8( محمةةد سةةعيد معةةروفوعلممى الفممور بممادرني األسممتاذ )
س مجلممس إدارة صممحيفة األضممواء قممائاًل  كممان يشممغل يومهمما منصممب رئممي

لقد جاء دوركم اين أنتم أبناء اإلذاعة لتكتبوا عنها وتخبروا األجيال ))
إن شةةةاء هللا إنةةةا )). فقلمممُت لمممه  ((عةةةن تاريخهةةةا وحاضةةةرها ومسةةةتقبلها

. وخرجنا من االجتماع، وفي خلدي تعشعش فكمرة الكتابمة عمن ((فاعلون 
يممموم فمممي الخممماطر، وتنمممداح أشمممكاُل  اإلذاعمممة. وظلمممت األفكمممار تتبلمممور كمممل

 السطور في الخيال، وترتسُم في المخيلة عناويُن الفصول. 

                                                      
أهممم ممما كتممب عممن الصممحافة السممودانية كتمماب بعنمموان )الصممحافة السممودانية فممى نصممف قممرن(  7

 للصحفى والكاتب محجوب محمد صالح الذ  كان رئيسًا لتحرير صحيفة األيام اليومية.

لحة محمد سعيد معروف أحد الصحفيين القدامى بالسودان، كان يعمل فى مقتبل حياته بمص 8
السمكة الحديمد بمدينمة عطبممرة. وكمان منتميمًا لشممباب الحمزب الشميوعي عنممد نشمأة الحركمة اليسممارية 
بالسممودان وكانممت لممه عالقمماٌت وطيممدة برجممال الفكممر والسياسممية فممى مصممر، ثممم انخممرط فممى العمممل 
الصحفي فتقلد عدة مناصب فمى همذا المجمال منهما رئميس مجلمس إدارة صمحيفة األضمواء، ممدير 

فة السمممممودان الحمممممديث، ثمممممم رئممممميس مجلمممممس الصمممممحافة والمطبوعمممممات فمممممى مطلمممممع تحريمممممر صمممممحي
التسعينيات. عينته حكوممة جعفمر نميمر  ملحقمًا ثقافيمًا بسمفارة السمودان بالقماهرة ثمم عماد بعمد ذلمك 

 لممارسة العمل الصحفي بالسودان.
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وكمممان ممممن ضممممن المممدوافع التمممي جعلتنمممي أفكمممر فمممي وضمممع همممذا 
الكتمماب أن نممتمكن مممن سممبر أغمموار الحقممائق عممن دور وسممائل االتصممال 
فممي بنمماء اإلنسممان والتغييممر االجتممماعي ل مممم. وذلممك لممما افترضممه عممدٌد 

 Harold( هارولةد السةويلوعلى رأسمهم )المؤسسين علماء االتصال من 

Lasswell، ( ولتةر ليبمةان)وWalter Lippmann  ممن أن  وسمائل االتصممال
الجماهيريمممة ذات بعمممد اجتمممماعي وذات أثمممر فمممي سممملوك الفمممرد ومعتقداتمممه 

 . 9وفكره 
( قمد أقمر بمأن  عبد الرحمن بن خلةدون كما أن  العالمة المسملم )

النمماس، وبنمماءى العالقمماتم االجتماعيممة بممدافع الحاجممات المشممتركة،  تواُصمملى 
وتبادل المنافع، وتقسيم األدوار بينهم هو الذي يمؤدي إلمى ُعممران العمالم 

العلميممة . وهممذا هممو لبمماب القضممية 10الممذي ال يممتم إال بعنصممر االتصممال 
 التي نحن بصددها. 
مممممه ) Defleur( دي فلةةةةةوركمممممما أن  ) -Ball( بةةةةةول روكةةةةة ورفيقى

Rakeach  وهمممممما مممممممن أسمممممماتذة االتصممممممال المرممممممموقين أيضممممممًا مممممممن خممممممالل
المنظممور الرابممع والممذي اصممُطلمحى علممى تعريفممه بممالمنظور الثقممافي للمفهمموم 
الممممداللي لالتصممممال قممممد أقممممرا أن  عمليممممة االتصممممال عمليممممٌة ثقافيممممة ُتصممممبح 
المعرفُة من خاللها مجموعمًة ممن المعطيمات الثقافيمة، وتكتسمب بموجبهما 

                                                      
 . 79م(، أساليب الدعاية في الحرب العالمية، نيو يورك، صفحة 0927هارولد السويل، ) 9

م(، مقدمممممة ابممممن خلممممدون، الطبعممممة الثانيممممة، دار النهضممممة 0979علممممي عبممممد الواحممممد وافممممي، ) 10
 المصرية، القاهرة.
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ت واإلشممارات واإليمممماءات والحركممات الجسمممدية لإلنسممان تفسممميراته الكلممما
. وأحسسممممُت مممممن خممممالل هممممذه 11مشممممتركة بممممين أبنمممماء الجماعممممة اللغويممممة 

اإلشممارات والتفسمميرات بخطممورة الممدور الممذي تلعبممه وسممائل االتصممال فممي 
حيمماة البشممرية السمميما مؤسسممة كإذاعممة أم درمممان. وانتممابني إحسمماٌس بممأن  

ت يسممتدعي شمميئًا مممن الدراسممة والتعمممق فممي التجممارب تأكيممد هممذه المقمموال
اإلنسممانية خصوصممًا لممد  أبنممماء العممالم الثالممث المممذين لممم يتشممرف علمممماُء 
االتصمممالم الغربيمممون المممذين وضمممعوا همممذه االفتراضمممات بالتعاممممل معهمممم أو 
إخضاعهم ألي شمكله ممن أشمكال الدراسمات. ولمذلك فلميكن همذا النمموذج 

إلممى أي م حممده لعممب دورًا فممي تممأطير هويممة لنعممرف  12هممو راديممو أم درمممان 
 اإلنسان السوداني. 

ذاعمة أم درممان جمديرٌة بهمذه الدراسمة بحكمم أنهما ظلمت الوحيمدةى  وال
بممين مثيالتهمما مممن اإلذاعممات األفريقيممة والعربيممة التممي تفممردت فممي نشممأتها 
ومسمممارها التممماريخي ودورهممما االجتمممماعي والسياسمممي والثقمممافي. وسيتضمممح 

الصفحات، حيث إنها نشأت في زمانه لم تعرف فيه هذا من خالل هذه 
معظممم الممدول األفريقيممة والعربيممة واإلسممالمية شمميئًا ُيسمممى اإلذاعممة. وفممي 
نفس الوقت كمان لتفمرد التركيبمة البشمرية فمي السمودان ممن حيمث الجمذور 

                                                      
م(، االتصممال الجممماهيري النظريممات والوسممائل والنممماذج، دار 0999محمممود محمممد قلنممدر، ) 11

 .9يونيفيزيون للطباعة والنشر، الطبعة األولى، كواال لمبور، صفحة 
م 0941هو االسمم المذي ُعرفمت بمه دار اإلذاعمة السمودانية التمي نشمأت عمام راديو أم درمان  12

 في مدينة أم درمان العاصمة الوطنية للسودان. وقد سميت مؤخرًا هيئة اإلذاعة السودانية.
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والممموروث الثقممافي والتبمماين اإلثنممي ممما جعممل منهمما إذاعممًة جممديرًة بالدراسممة 
عاتقهمممما مممممن دوره خطيممممر تمث مممملى فممممي خلممممق توليفممممةه بحكممممم ممممما وقممممع علممممى 

اجتماعيةه من ُركامه في غاية التعقيد والخصوصية والتفرد بحكمم التركيبمة 
 اإلثنية والسياسية والفكرية ألبناء السودان. 

وقبمممل أن أسترسمممل فمممي الحممممديث الطويمممل عمممن اإلذاعمممة والفكممممرة 
فعممل محتاجممًا والممدوافع أوقممف األسممتاذ صممالح سمميل أفكمماري الممذي كممان بال

حسةاسي طيةر، ))يومها إلى كبح الجماح، وقال لي   هذا كةالم جميةل، واس
إال أن إدارة اإلذاعةة قةةد سةبقت  وكل فةةتع بالفعةل أحةةد األشةخا  ليضةةع 
كتابةةاع عنهةةا فةةي عيةةدها الخمسةةين، وأظنةةف قةةد بةةدأ بالفعةةل فةةي تةةأليف 
 الكتار ليكون جاه اع في عيد اإلذاعة الذهبي الةذي سةيكون فةي األول

 .((م9111من شهر نيسان أبريل عام 
كنت سعيدًا جدًا بذلك الحديث الذي لم أسمعه قبل ذلك. وكمان 
مصدر سعادتي أن  إدارة اإلذاعة قد كمان لهما نفمُس االهتممام بهمذا األممر 

 ما دامت قد كل فت من يكتب كتابًا عن تاريخها. 
ثم انخرطنا بعمد ذلمك فمي حمديث وحموار طويمل عمن خصوصمية 

ة بممين إذاعممة أم درمممان ومسممتمعيها، وعممن دورهمما الكبيممر فممي إزكمماء العالقمم
ثمممراء  روح الوحمممدة الوطنيمممة بالسمممودان، وعمممن دورهممما فمممي حفمممظ التمممراث، وال
سممممهامها فممممي مختلممممف مجمممماالت العطمممماء  وجممممدان اإلنسممممان السمممموداني، وال

الحاضممممرين الممممذين كممممان بيممممنهم األسممممتاذ  وشممممارك كممممل   الخاصممممة والعامممممة.
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(، عوض صدي (، واألسمتاذ )عبد هللام الخات) (، واألستاذمكي سنادة)
(، فمممممي ذلمممممك الحمممممديث عمممممن دور اإلذاعمممممة بلقةةةةةيس عةةةةةوضواألسمممممتاذة )

المتعاظم في كل يوم منذ أن بدأت بث  برامجها للمستمعين قبل خمسين 
 عامًا مضت. 

وتحمممممممدث الجميممممممممع عمممممممن خصوصممممممممية العالقمممممممة بممممممممين اإلذاعممممممممة 
نمماس إلممى رحابهمما ومسممتمعيها، وكيممف أنهمما ظلممت طمموال عمرهمما تممدعوا ال

ليقضوا ساعاته من المتعة والفرح في مواسم األعياد، وكيمف أن  روادهما 
األوائممل مممن اإلذاعيممين قممد لعبمموا دور اابمماء ووالة األمممور وحممماة الحمممى 

 لكل العاملين في أقسامها المختلفة. 
( يمممذهب إلمممى بيممموت صةةةالحين محمةةةد خةةةوجليفهممماهو الراحمممل )

أبنماء اإلذاعمة، وال يملمك أهمُل الفتماةم إال أنُّ اأُلسر ليطلمب يمد بنمتهم ألحمد 
يسمممتجيبوا ألنهمممم يعلممممون أن  عالقمممة أهمممل اإلذاعمممة فيمممما بيمممنهم أقمممو  ممممن 

. وتقام ليالي األفمراح الخاصمة بالعماملين فمي سمور 13رباط الدم والعشيرة 
ممعى ُكمل  النمماس. وأثنماء حممديثنا كانممت  سم اإلذاعمة ألنهمما البيمت الكبيممر المذي وى

تسممجيل بغممرض عة قممد أشممارت إلممى موعممد دخممول األسممتديو عقممارب السمما

                                                      
م حيمث 0975يونيمو  5هذه المعلومة رواها اإلذاعي حمزة مصطفى الشفيع للمؤلف فى يوم  13

س وحممدة األخبممار الصمموتية التممي أصممبح بعممدها رئيسممًا للقسممم كممان حمممزة يتقلممد يومهمما منصممب رئممي
 السياسي باإلذاعة بعد أن ُأدمجت فيه وحدة األخبار الصوتية.
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، فقطعنممما سممميل أفكارنممما عمممن ذاك الكتممماب، ونزلنممما 14 11برنمممامج أصمممداء 
، وانخرطنما فمي 15( كرومةةإلى الطابق األرضي متوجهين نحو أسمتديو )

تسجيل البرنامج الذي سلمناه بعد سماعة ممن الزممان ألممين المكتبمة كمما 
مج لكمممي يضمممعه موظمممُف المكتبمممة فمممي همممو الحمممال بعمممد تسمممجيل أي برنممما

مكانممه المحممدد بعممد إعطائممه رقمممًا متسلسمماًل يميممزه عممن بقيممة األشممرطة وال 
ُيخرجممه إال عنممدما يحممين وقممُت إذاعتممه حسممب الجممدول الممذي يضممعه قسممُم 
التنسيق. انقضى ذلك اليوم وكان لذلك الحوار ما بعده. وكان الفكمُر قمد 

ممُه ليكممونى جمماهزًا فممي انشممغل بممأمر الكتمماب الممذي قممررت إدارُة ا إلذاعممة تأليفى
 عيدها الخمسين. 

سممعدُت كثيممرًا لممذلك الخبممر، خصوصممًا أن  الشممخص الممذي ُكل مممفى 
بوضعه رجٌل صديٌق وفناٌن مطبوع ولمه بماٌع طويمٌل فمي العممل اإلذاعمي، 
حيث عايش ميكروفمون اإلذاعمة منمذ نعوممة أظفماره وعممل فمي كثيمره ممن 

وذاك فإنه سيحمل عنمي عمبء الكتابمة،  . وفوق هذا16أقسامها المختلفة 
قتنممي خمالل الشممهور الماضمية. كممان الُمهمممم   ويمؤدي المهمممة التمي طالممما أر 

                                                      
برنمامج أصمداء ابتكمره صمالح المدين الفاضمل وكانممت تعمده وتقدممه فمى البدايمة اإلذاعيمة ليلممى  14

عمممل إذاعممي تممدرب  م كممان أول0975المغربممي وعنممدما ُعممين المؤلممف مممذيعًا باإلذاعممة فممى مممايو 
م، وظمممل  يعمممده 0985عليممه همممو همممذا البرنمممامج المممذ  ُأسمممند إليمممه تقديممممه بصمممورة رسممممية فمممى عمممام 

 م.0991ويقدمه حتى عام 

أستديو كرومة أحد األستديوهات اإلذاعية، وسيجيُء الحديث عنه وعمن تسمميته فمى الفصمل  15
 الثاني من هذا الكتاب ضمن الحديث عن أستديوهات اإلذاعة.

 لشخص المكلف بوضع كتاب اإلذاعة هو اإلذاعي ذو النون ُبشر .ا 16
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عندي أن أر  كتابًا عمن إذاعمة أم درممان، ولميس المهمم أن أكمون أنما أو 
غيري هو المؤلف. ولذا بقيمت ُأمىنمي المنفسى بصمدوره فمي أي لحظمة عل مُه 

ي رحممماب همممذه المؤسسمممة العريقمممة التمممي يحممموي بمممين صمممفحاته مممما يمممدور فممم
 تعشقها أهُل السودان، وأبتُّ إال أنُّ تبادلهم حبًا بحب وهيامًا بهيام. 

ممرىُع مممن ُخطمماي، فلممم  قُُّعهمما أىسُّ لىممى، وى وكانممت خطمموات الزمممان عىجُّ
يمكنني جرياُنها السريع من متابعة أمر الكتاب الذي شغل فكمري زمانمًا. 

كممأكؤ األكلممة علممى قصممعتها. حيممث وكانمت المشمماغل قممد تكأكممأت علممي كت
كان لزامًا علي أن أنصب على المراجع، ألكمل بحمث الماجسمتير المذي 

م. وبعمد اكتمالمه 9111قد اكتمل في شهر آب أغسطس من ذلك العمام 
( كوااللمبةةورمباشممرًة ودون أي مقممدماته وجممدُت نفسممي فممي قلممبم مدينممة )

يلممول سممبتمبر مممع (!! التممي جئنمما إليهمما فممي شممهر أالماليةةوعاصمممة بممالد )
كوكبممة مممن الممزمالء واألصممدقاء لنعمممل محاضممرين فممي إحممد  جامعاتهمما 

 (. اإلسالمية العالمية الجامعة)
م. وممممرت األيمممام، ووجمممدُت 9111كمممان ذلمممك فمممي صممميف عمممام 

نفسمممي نائيمممًا عمممن جمممدران اإلذاعمممة وضمممجيج الحيممماة بمممين أروقتهممما العمممامرة 
ممبُّ عممن خمماطري  يومممًا. وظلممت محفممورًة  علممى مممر م الممدهور رغمممى أنهمما لممم تىغم

في الوجدان رغمًا عن ُبعد المسمافات. وشميئًا فشميئًا بمدأت تأخمذنا جميعمًا 
دوامة العمل األكاديمي بالجامعة، فلم أعد أعرف شيئًا عمن ذلمك الكتماب 

م، جماء إلمى ماليزيما أحمُد 9112الذي انتظرته طوياًل. وفمي صميف عمام 
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لى اإلخراج في معهد اإلذاعة زمالء المهنة من اإلذاعيين لينال تدريبًا ع
الماليزي، وسألته عن الكتاب، فأجابى أنه لم يسمع عنه شيئًا. ولما كان 

م، فقممممد ثممممارت فممممي نفسممممي رغبممممٌة جديممممدة 9112ذلممممك فممممي صمممميف عممممام 
 وحماٌس غامر أن أبدأ في التأليف. 

وأصبح الدافُع أقو  هذه المرة بحكم سيطرة الجو العلمي داخمل 
ثيمممممرًا بمممممالبحوث والدراسمممممات العلميمممممة والكتابمممممة الجامعمممممة، والمممممذي يحفمممممل ك

بما،، وقمررت أن أبمدأ فمي  والتنقيب بين أضابير الكتمب. وأخيمرًا اسمتعنتُ 
نقممممش الحممممروف علممممى الممممورق مهممممما أعمممموزتني المراجممممع، ومهممممما خممممانتني 
الذاكرة. وسيان عنمدي ظهمر ذلمك الكتماب أو لمم يظهمر، ألننمي أصمبحت 

ان شميئًا أن يكتمب عنهما شخصمان أو مقتنعًا بأنه ال يضير إذاعة أم درمم
ثالثمممة أو حتمممى ألمممف. فكمممل كاتمممبه لمممه أسممملوبه الخممماص ورؤيتمممه المختلفمممة 

 ل مور، وزواياه التي يتناول منها الحديث. 
وال بمممأس ممممن كثمممرة الكتممماب مممما دام الهمممدف همممو توثيمممق المسمممار 
وتخليممد الحقممائق، خصوصممًا وأن  ممما قدمتممه اإلذاعممة طمموال سممنواتها التممي 

كثممر مممن نصممف قممرن مممن الزمممان، لممن يكفيممه كتمماب واحممد مهممما امتممدت أل
 بذل فيه كاتبه، ومهما كانت رؤاُه، ولذا فها أنذا أبدأ مشوار الكتابة.

وكان المنهج األمثل لوضع هذا الكتاب هو الممنهج االسمتقرائي 
الوصفي المذي يقموُم علمى شمقين همما  االسمتقراء التماريخي ل حمداث، ثمم 

علوممممات بغمممرض الوصمممول إلمممى نتمممائج. وقمممد لجمممأُت التحليمممل المنطقمممي للم
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إلممى هممذا األسمملوب بحكممم طبيعممة الكتمماب الممذي لممم تتمموفر لممه أي مصممادر 
مكتوبمة فمي المكتبمة السمودانية، اللهممم إال النمذر اليسمير ممن الوثمائق التممي 
 . مُّ رى ُوجمممدت بمممدار الوثمممائق السمممودانية وبعضمممها المممذي تممموفر ممممن جامعمممة دى

الممدور الممذي لعبتممه إذاعممة أم درمممان فممي  ولممذلك لكممي نتعممرف علممى حقيقممة
لعممممب كممممل هممممذه األدوار والعممممادة صممممياغة التركيبممممة الثقافيممممة واالجتماعيممممة 
ألبناء السودان فال بد من تسليط بعض األضواء على الخارطة البشرية 
والثقافيممة للسممودان، ثممم التعممرف علممى الظممروف التممي أملممت نشممأة وتطممور 

ها األخريات لنستخلص المعلومات هذه اإلذاعة على نمطه مغاير لمثيالت
 والنتائج من خالل السياق. 

والحقيقمممة التمممي ال يعلمهممما كثيمممر ممممن النممماس حتمممى بعمممض أبنممماء 
اإلذاعممة هممي أن  إذاعممة أم درمممان دون رفيقاتهمما مممن اإلذاعممات فممي العممالم 
ُرها أنُّ تقممودى  الثالممث كانممت نموذجممًا للعديممد مممن إذاعممات أفريقيمما، وكممان قىممدى

  .17ضد المستعمرين الذين أنشأوها  مسيرة النضال

ُرها أنُّ تجمعى شتاتى عشراتم القبائل التي تعيش في  كما كان قىدى
مدى أكثمر ممن مائمةه  ُرها أنُّ ُتوىح م أرض السودان المترامية األطراف، وكان قىدى
وسمممبعين لسمممانًا فمممي لغمممةه قوميمممةه واحمممدة، تصمممنع بهممما األجيممماُل مسمممتقباًل ال 

                                                      
نشأت اإلذاعة السمودانية بقمرار ممن الحكوممة البريطانيمة لخدممة عمدة أهمداف سميجدها القمارو  17

 فى مستهل الفصل الثاني من هذا الكتاب تحت عنوان نشأة اإلذاعة السودانية وتطورها.



-31- 

ُرها أنُّ ترممي 18تمزقه عصبية القبيلة  تشوبه مرارة األعراق وال . وكان قىدى
ظالاًل على كل الدول المجاورة للسودان جغرافيًا ووجدانيًا وثقافيًا. حيمث 
إنهممما قمممد فرضمممت عليهممما كثيمممرًا ممممن التمممأثير بمممدا فمممي تجمممارب الصمممومال، 
ثيوبيمما، وتشمماد، وأفريقيمما الوسممطى، ويوغنممدا فممي مجممال العمممل اإلذاعممي.  وال

المجماورة صمورًة طبمق  ةاإلفريقيمات معظمم همذه المدول ولذلك جاءت إذاع
 األصل إلذاعة أم درمان. 

نما قصدت تلك اإلذاعمات أن  لم يكن ذلك من قبيل الصدفة، وال
ُتجممماري إذاعمممةى أم درممممان وقمممعى الحمممافرم علمممى الحمممافر، ألنهممما وجمممدت فيهممما 

ل د. وكانت مجاراتها أممرًا  النموذج الذي ُيحتذ  والمثال الذي يمكُن أنُّ ُيقى
ضروريًا حتمه واقُع التميمن بالشمقيق األكبمر، ورسمخته أفضمليات القناعمة 

ممممممن البرمجمممممة بمممممما فمممممي أضمممممابير إذاعمممممة أم درممممممان ممممممن أسممممملوبه متفمممممرد 
 . 19على األثير تظهر والخدمات المختلفة التي 

هممممذا قليممممٌل مممممن كثيممممر كممممانى حممممافزًا للكتابممممة عممممن هممممذه المؤسسممممة 
ب، ورغممم خطممورة مسممالكها التمممي العريقممة رغممم ممما فممي الكتابممة ممممن متاعمم

                                                      
م(، اللغممة العربيممة واللغممات المحليممة فممي 0982يوسممف الخليفممة أبممو بكممر وسمميد حامممد حريممز )18

خريطة جمهورية السودان الديموقراطية، المؤتمر األول للغمة العربيمة فمي السمودان، ورقمة بحثيمة، 
الخرطموم )سميجد القممارو رصمدًا كمماماًل لعمدد اللغمات المسممتخدمة فمى السممودان بالفصمل األول مممن 

 هذا الكتاب(.

م ليعمممل 0982الثقافممة والعلمموم خبيممرًا سممودانيًا لهمما فممى عممام عينممت المنظمممة العربيممة للتربيممة و  19
 بإذاعة الصومال بغرض إنشاء أقسامه للدراما والمنوعات على غرار ما فى إذاعة أم درمان.
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لم الطريق. ولكن  العزاء همو أننمي  تجعُل الخائضى فيها كالخائضم في وىحى
سأكتب مما يجميش بخماطري، وأعبمر عمن رغبمة نفمس بشمرية. وفمي الواقمع 
ن  شممح المعلومممات الموثقممة  ليسمت هنمماك مراجممع يمكممن االسمتفادة منهمما. وال

 هاجٌس مزعج لمن يريُد أن يكتبى شيئًا. 
الحممممديث عممممن اإلذاعممممة السممممودانية تنقصممممه المراجممممع المكتوبممممة، و 

ويظممل معظممم االعتممماد فيممه علممى التجممارب الشخصممية، واجتممرار الممذاكرة، 
والحوارات الشخصية مع ُصناع العمل اإلذاعمي، المذين رحمل نفمٌر عزيمٌز 

، والممذين بقمموا علممى قيممد الحيمماة مممنهم بعيممدون 20مممنهم إلممى الممدار ااخممرة 
ورغممم كممل  .21صممره لممواعج الحممب والتقممدير واالحتممرام لهممم اان بعممدًا ال تق

هذا كان هناك شيء واحد سماعدني فمي تمأليف همذا الكتماب، وهمو بحمٌث 
كنممُت قممد أعددتممه عنممدما كنممت طالبممًا للدراسممات العليمما بجامعممة الخرطمموم 

 عن المادة السياسية باإلذاعة والتلفزيون.  م9194عام 

                                                      
اسممتقى المؤلممف العديممد مممن المعلومممات الممواردة فممي هممذا الكتمماب مممن اإلذاعممي الراحممل محمممد  20

 م.0969جيء حكومة مايو صالح فهمي الذي كان مديرًا لإلذاعة حتى م

أكثر الذين استقى المؤلف منهم المعلوممات عمن اإلذاعمة فمى فتمرة السمتينيات ومما بعمدها همو  21
محمممد خمموجلي صممالحين المممذي كممان مممديرًا لإلذاعمممة عنممدما التحممق بهمما المؤلمممف، وقممد ربطتممه بمممه 

عه فى آخر عالقاٌت وطيدة وصداقٌة استمرت على مد  السنوات. التحق صالحين باإلذاعة كمذي
الخمسينيات ثم تدرج بها حتى وصل إلى منصب المدير العام ثم تقلد بعمض المناصمب القياديمة 
خارج اإلذاعة حيث أصبح وكياًل لموزارة الثقافمة واإلعمالم ثمم وزيمرًا للثقافمة وممديرًا لوكالمة السمودان 

انة العاصممة القوميمة فمي بدايمة ل نباء )الوكالة األولى بالدولة( ثم وزيرًا للمرة الثانية ثم أمينًا ألم
 التسعينيات. وهو من الشخصيات التي ُتعتبُر مرجعًا أساسيًا للمعلومات حول إذاعة أم درمان.
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مشممرفًا علممى ذلممك  22( إسةةماعيل الحةةاس موسةةب) وكمان الممدكتور
البحمممث، فأشمممار علمممي  وقتهممما أن أنشمممره فمممي كتممماب، ألنمممه يحسمممب أن  فيمممه 
معلومممماته سمممتفيُد القمممارو. وأعممماد علمممي  المممدكتور إسمممماعيل الحممماج موسمممى 

م عنمدما كنما نتجماذب 9111اقتراحه بنشر ذلك البحمث فمي صميف عمام 
أطممراف الحممديث فممي إحممد  األمسمميات العممامرة مممع بعممض األصممدقاء فممي 

 حي المهندسين بمدينة أم درمان. 
وشممعرُت يومهمما بصممدقمهم فممي طمممرح ذلممك االقتممراح. ولممذلك آليمممُت 
علممى نفسممي أن أجعممل هممذا البحممث مرجعممًا أساسمميًا لتممأليف هممذا الكتمماب. 
ولذا فقد يالحظ القارو نزوع هذا الكتاب إلى الروح األكاديمية أكثر ممن 

 الروح األدبية التي يقتضيها المقام. 

( تنضممممح بةةةةالد الماليةةةةوفيهمممما اان وهممممي ) التممممي أكتممممبُ  فالبيئممممةُ 
. ولممذا 23بالعجمممة والتغريممب، وال أثممر فيهمما لبالغممة العممرب وال فصمماحتهم 

                                                      
د. إسماعيل الحاج موسى عمل وزيرًا للثقافة واإلعمالم فمى ظمل حكوممة جعفمر نميمري. وهمو  22

ذ إنشماء الموزارة، حيمث ابتكمر الوزير الوحيد الذ  اهتم بقطماع الثقافمة أكثمر ممن قطماع اإلعمالم منم
مهرجانات الثقافة الفصلية بالسودان. وهو محمامي وأسمتاٌذ بجامعمة الخرطموم حيمث يقموُم بتمدريس 
مممادة علممم االجتممماع. وقممد نممال تعليمممه فمموق الجممامعي بفرنسمما، مممما أكسممبه خبممرًة واسممعة بالثقافممة 

 الفرانكوفونية.

لمممدارس الدينيممة المنتشممرة فممى بعممض الواليممات بممدأ تممدريس اللغممة العربيممة بماليزيمما مممن خممالل ا 23
الماليزيمممة مثممممل كالنتممممان وترنقممممانو ومالكمممما. ثممممم توسممممع تممممدريس هممممذه المممممادة مممممع ظهممممور الجامعممممة 

م عنمدما صمدر قمراٌر بتمدريس اللغمة العربيمة 0987اإلسالمية العالمية بماليزيا وبالتحديد فمى عمام 
 لجميع طلبة الجامعة فى مراحلهم المختلفة.
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جاء كثيٌر من أبناء العالم العربي إليها لينقلوا هذا التمراث األصميل المذي 
حمله إليها في غابر األزمان أسالفهم الذين حملوا راية التوحيد. والعمزاء 

الممديار، رغممممًا عممن بعمممدها السممحيق عممن بالدنممما إال أنهمما أتاحمممت  أن هممذه
أعظممم الفممرص لنشممر الثقافممة العربيممة والكتابممة العربيممة، حيممث تمموفرت فيهمما 
كمل مقومممات الكتابمة مممن طباعممة ونشمر وتوزيممع، وهممذا مما يسممعد اإلنسممان 

هةذا )) حقًا. وها أنا ذا أسطر ما يجميش بخماطري، وأقمول للقمارو العزيمز 
بةةين يةدي ، أتمنةةب أن تجةد فيةةف مةا يشةةجع  علةب قراءتةةف،  هةو الكتةار

وأتمنةةةب أن يكةةةون فيةةةف مةةةا ينفةةةع، وأرجةةةو أن يكةةةون لبنةةةةع فةةةي صةةةرح 
التوثي  إلذاعة أم درمان. كما أرجةو أن يحةر  شةجون  مةالء المهنةة 
واألساتذة المختصين ليكتبوا عنها، ألنها أعطةت وأج لةت العطةاء ولةم 

 . ((تأخذ شيئاع 
ل أهمممل الدرايمممة والمعرفمممة بتممماريع اإلذاعمممة همممذا أتمنمممى أن يتنممماو و 

الكتممماب بالتحليمممل والتمحممميص حتمممى نصمممل جميعمممًا إلمممى الغايمممة المنشمممودة 
التممي هممي تسممجيل تمماريع المؤسسممات الثقافيممة فممي بالدنمما كممل مممن زاويتممه. 
ذا كانممت هنمماك معلومممات تحتمماج إلممى اإلضممافة أو التعممديل فممأرجو أال  وال

 يبخل بها علينا أحد. 
اقممتحم مجمال العمممل اإلذاعممي بكمل إصممرار الشممباب،  فمنحُن جيمملٌ 

وعشممقناه بكممل تحنممان النممدامى، رغممم أن سممنوات طويلممًة قممد مضممت علممى 
أيام البداية. وقد تضيع علينا كثير ممن الحقمائق التمي تسمتحق التسمجيل، 
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ولكممن سمميبقى هممدفنا األول واألخيممر هممو التوثيممق ل جيممال القادمممة. ولكممي 
 بمممد ممممن التعمممريج فمممي لمحمممة خاطفمممة عمممن نبمممدأ الحمممديث عمممن اإلذاعمممة ال

التركيبمممممة األنثروبولوجيمممممة والثقافيمممممة ألهمممممل السمممممودان، ألنهممممما ذات أهميمممممة 
خاصة، فمي نشمأة وتطمور اإلذاعمة، خصوصمًا وأن أهمم دور لعبتمه إذاعمة 

ة. وهللا المهممممأم درممممان قمممد انبنمممى علمممى دعمممائم تلمممك الخلفيمممة التاريخيمممة 
 المستعان على إتمام المقاصد.
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 الفصل األول

 لمحة عن التركيبة األنثروبولوجية للسودان

  
اف ه وووووووصح اووووووووع     ووووووو ح  ووووووو  ا   ح  ا ووووووو  ))  السوووووووٌد

 جمووتل رت بٌهووو ح ة   وو   غووتٌ ح  بوو خرت اُها رت ووت 
 .(( صح جندينح يف اجلندبيف اخل طدم    
 ]محمد أحمد محجوب[ 

رئيس وزراء السودان 
 األسبق

----9--------------------- 

لقممد ظممل السمممودان عبممر العصممور مرتعمممًا لممتالقح ثقافمماته بشمممريةه 
عديمممممدة، حيمممممُث تصممممماهرت فيمممممه العديمممممد ممممممن السمممممالالت ذات السمممممحنات 

كثيمر ممن المالممح المتباينة، والتي نزحت من شتى البقاع حاملًة معها ال
والسمات المميزة. وحوت أرُضمه عمددًا ممن القبائمل القاطنمة والوافمدة التمي 
استوطنت عبر األزمنة لتخلق الجو الذي يناسبها، وتتعامل مع الطبيعمة 
وفق إرادتها ومقدرتها على التواؤم. وقمد تمركمزت كمل مجموعمة منهما فمي 
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ياتيممممة وأنماطهمممما رمقعممممة جغرافيممممة اختارتهمممما حسممممب طبيعتهمممما وظروفهمممما الح
. وبممما أن  السممودان يعتبممُر مممن أكبممر أقطممار القممارة األفريقيممة 24المعيشممية 

فإنممه يمتمماز برقعممة جغرافيممة حفلممت بالعديممد مممن  25مسمماحًة وأكثرهمما جمموارًا 
الموروثات الثقافية والفنون والسممات الحضمارية التمي كمان لمجمر  النيمل 

 . 26فضٌل كبيٌر في تباُينمها وتنوع مصادرها 
الشمهير ورجُل الدولمة الراحل قد وصف ذلك األديُب السوداني و 

إن  السةةودان بلةةدي فيةةف رقعةةة ))ل  اقممحمين  27السميد محمممد أحممد محجمموب 
ومجةالس أدبيةة مثقفةة فةي صحراوية واسعة وغابات يصةعر اختراقهةا 

                                                      
م(، عوامممل تشممكيل الشخصممية القوميممة السممودانية، 0995ي مصممطفى محمممد صممالح، )التجممان 24

الهيئمممة القوميمممة للثقافمممة صمممدرت عمممن م، 0995، ممممايو 28مجلمممة الثقافمممة السمممودانية، العمممدد رقمممم 
 .38والفنون، صفحة 

تبلمممس مسممماحة السمممودان مليمممون ميمممل مربمممع، وتحمممده عشمممر دول همممي  مصمممر، وليبيممما، وتشممماد،  25
رتريمممما، والكميممممرون، وأفر  ثيوبيمممما، وال يقيمممما الوسممممطى، ويوغنممممدا، وجمهوريممممة الكونغممممو الديموقراطيممممة، وال

 والمملكة العربية السعودية التي يفصلها عنه من جهة الشرق البحر األحمر.

م(، السممممودان مسممممتقبل التنميممممة 0995عبممممد الغفممممار محمممممد أحمممممد وسممممامية الهممممادي النقممممر، ) 26
 ة.والسالم، مركز الدراسات السودانية القاهر 

م وتخمرج 0918محمد أحمد محجوب أحد رجال السياسة السودانية، ولد بمدينمة المدويم عمام  27
م 0936في كلية غردون التذكارية. عمل مهندسًا بمصلحة األشغال، ثمم درس الحقموق فمي عمام 

م اسممتقال مممن العمممل القضممائي وعمممل 0947وأصممبح قاضمميًا فمحاميممًا شممهيرًا بالسممودان. فممي عممام 
بهة االستقاللية المكونة من حمزب األممة المذي ينتممي إليمه وبعمض المتعماطفين معمه. سكرتيرًا للج
م أصممبح وزيممرًا للخارجيممة فممي حكومممة عبممد هللا خليممل خلفممًا للسمميد مبممارك زروق. 0956وفممي عممام 

م عاد مرًة أخر  لكرسي وزارة الخارجية، ثمم أصمبح فمي نفمس العمام 0964وبعد قيام ثورة أكتوبر 
 رئيسًا للوزراء.
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ففممي الوسممط الغربممي توجممد  .28 ((الخرطةةوم ورقةة  جنةةوني فةةي الجنةةور
تقطنهمما قبائممل النوبممة ذات األعممراق المتعممددة، منطقممُة جبممال النوبممة التممي 

ويساكنها في نفس الرقعة مجموعة من أبناء القبائل العربية الذين نزحموا 
الحوا مةةةة، والمسةةةيرية، والكواهلةةةة، ودار ممممع الهجمممرات القديممممة وهمممم  )

 . 29( نعيل، وبعض بطون البقارة والَحَمرع 
مممممن  كممممما اسممممتقرت معهممممم مجموعمممماُت المهمممماجرين الممممذين نزحمممموا

غممرب السممودان والبقمماع المتاخمممة لحممدوده الغربيممة مممع دولممة تشمماد ودولممة 
المسةةةاليت، والفةةةور، أفريقيمما الوسمممطى ومممما جاورهمما ممممن المممبالد ومممنهم  )

( المذين نزحموا أصماًل ممن وال غاوة، والداجو، والبرقةو، والبرنةو، والفالتةة
بائمل نيجريا خمالل رحالتهم السنوية للحمج. وقمد اسمتوطنت معظمم همذه الق

فممممي منطقممممة دارفممممور بغممممرب السممممودان وممممما جاورهمممما مممممن واليممممات الوسممممط 
 الغربي وبعض البالد المتاخمة للسودان. 

ذات األصول اإلفريقيمة  قبائلالعديد من الوفي الجنوب عاشت 
الةةدينكا، والنةةوير، وال انةةةدي،   )التممي لممم تخممتلط كثيممرًا بممااخرين، ومنهممما

روع األصممغر حجمممًا. وقممد أطلممق (، وغيرهمما مممن الفمموالفرتيةةت، والالتوكةةا
التمي سمكن معظمهما البشرية سالالت الالباحثون لفظ األقزام على بعض 

                                                      
م(، الديموقراطيممة فممي الميممزان، دار النهممار للنشممر، بيممروت، 0973محمممد أحمممد محجمموب، ) 28

 .40صفحة 
أحممممد عبمممد هللا آدم، )بمممدون تممماريع(، أصمممول البقمممارة والمممدينكا وقضمممية أبيمممي، الناشمممر معاممممل  29

 التصوير الملون، الخرطوم.
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الجنموب الغربمي ممن السمودان وفمي تخموم غابمات الكنغمو ومما منطقمة في 
. وفمممي شمممرق السمممودان توجمممد قبائمممل 30ا ممممن دولمممة إفريقيممما الوسمممطىجاورهممم

( الممممذين لحالنقةةةةةاألمةةةةرأر، والهدنةةةةدوة، والبشةةةةاريين، واالبجمممما ومممممنهم  )
يعيشمون فمي األرض المتاخممة لسماحل البحمر األحممر. وهمم كغيمرهم مممن 
مملُّ ُجبمُلمموا علممى الترحممال الممذي يسممتمر معظممم شممهور السممنة. وال  قبائممل الُرحى

يبدأون بعدها حيماة التجموال في السنة يكوُن استقرارهم إال لفترات قصيرة 
أبعممد الحممدود حتممى إلممى التممي أصممبحت جممزءًا مممن طبيعممتهم، وتمم لفوا معهمما 

 . 31بها بدياًل  ن يرضو  الأنهم 
أممممما سممممكان أواسممممط السممممودان فقممممد غلممممبى علمممميهم الممممدم الحممممامي. 
وظل ت منماطقهم مرتعمًا للتممازج بمين األجنماس المختلفمة بحكمم مما تمتعمت 
به من خيراته عديدة أكسبتها خصموبة األرض وغمزارة األمطمار واعتمدال 

مىًة جذبت إليهما المهماجري ن ممن مختلمف البقماع ال سميما الغمرب المناخ سم
. وفي الشمال قطنت العديُد من 32والجنوب وبعض بقاع الوسط الغربي 

القبائمممممل التمممممي انحمممممدر بعضمممممها ممممممن السمممممالالت النوبيمممممة القديممممممة مثمممممل  
                                                      
لتمداخل العرقمي. ولمم يكممن تنتشمر تلمك القبائمل فمي الرقعممة الجغرافيمة التمي تعتبمر ممن منمماطق ا 30

أفرادها يتقيدون بالحدود الجغرافية في تنقلهم بين السودان والكنغمو حتمى قيمام الحركمات المسملحة 
في كله ممن زائيمر والسمودان ويوغنمدا، حيمث انحسمرت حركمة التنقمل التمي تمأثرت بالقتمال الضماري 

 وسط الغابات.

فممممي التنمممموع، دار النشممممر جامعممممة م(، السممممودان الوحممممدة 0909عبممممد الغفممممار محمممممد أحمممممد، ) 31
 .61-45الخرطوم صفحات 

 .46-42أحمد عبد هللا آدم، مرجع سابق، صفحات  32
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(. وقمد انحمدرى بعُضمها ممن الحلفاويين، والدناقلة، والمحةس، والَسةُكوت)
ة العربيممممة ومممممنهم  جممممذوره عربيممممة عاشممممت فممممي منطقممممة الحجمممماز والجزيممممر 

 (. الشايقية، والجعليين، والميرفار، والرباطار، والمناصير، والر كابية)
وبذلك أصبح السودان منُذ قديم الزمان مرتعًا للتعايش البشري، 
نىممممتُّ فممممي نهايممممة  امممممت ت رقعتممممه بعممممدده مممممن األجنمممماسم المتباينممممة التممممي كو 

خليطمًا ممن أعمراقه  المطاف األمةى السودانية التمي أصمبحت بهمذا المفهموم
ة، جمعتها ظروف تاريخية وحضارية  د  معينمة فرضمت عليهما وجغرافية عم

 ،ولغاتهما ،أن تتعايش فيما بينها رغمًا عمن التبماين الواضمح فمي سمحناتها
 وأساليب حياتها اليومية.  ،وموروثاتها الثقافية

و Strabon (اسةةةترابون وقمممد تحمممدث عمممدٌد ممممن الممممؤرخين وممممنهم )
ن همممذا التبممماين العرقمممي واالجتمممماعي فممميمن يقطنمممون بمممالد ( عمممالمقريةةة ي )

السودان. وأكدوا حقيقته في دراسماته مستفيضمة يمكمن الرجموع إليهما لممن 
 أراد الوقوف على هذه الخاصية المميزة لبالد السودان القديمة. 

وكممممممان دور المؤسسممممممات اإلعالميممممممة والثقافيممممممة والسياسممممممية فممممممي 
بالد العربية، ألنمه كمان لزاممًا عليهما السودان أخطر من دورها في بقية ال

أن تخلمق توليفمًة متجانسممة ممن كممل همذه السمحنات التممي استعصمى الممربط 
 بينها في كثير من األحيان. 

وبمممممالرغم ممممممن أن  همممممذا التبممممماين قمممممد أفمممممرزى العديمممممدى ممممممن النتمممممائجم 
اإليجابيممة التممي تمثلممت فممي إثممراء الحركممة الثقافيممة السممودانية بالعديممد مممن 
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نممون والموروثمات والعممادات والتقاليممد والسملوك اإلنسمماني كممالكرم أشمكال الف
واإلثممرة والتكافمممل االجتمممماعي إال أنمممه فمممي المقابمممل أدخمممل السمممودانيين فمممي 
إشممكالية معقممدة الزمممتهم لسممنواته طويلممة وهممي إشممكالية اإلنتممماء والهويممة 
ٌل طويمل عبمر التماريع حمول عروبمة  مدى طمابم القمومي. وقمد دار جى ولغة الخم

 فريقية السودان. أو أ
ورغممم أن  هممذا الجممدل لممم يسممتند علممى منهجيممةه علميممةه دقيقممةه فممي 

 Africanismالتصمممنيف المممذي تبنممماه ممممن تنممماقضه مزعممموم بمممين األفريقانيمممة 
والعروبممة إال أنممه قممد أفممرز فممي النهايممة عممددًا مممن المممدارس الفكريممة التممي 

( وبةةادورالتر ( وجماعممة )أبادمةةا تسممربلت بممرداء السياسممة مثممل جماعممة )
وغيرهمممما لتنصممممر هممممذا االتجمممماه أو ذاك، أو تحمممماول التوليممممف بينهممممما كممممما 

 (. الغابة والصحراءفعلت جماعة )
إال أن  هذا الجدل قد حسمه القرار السياسمي بانضممام السمودان 
لجامعمممممة المممممدول العربيمممممة ومنظممممممة الوحمممممدة األفريقيمممممة ومنظممممممة الممممممؤتمر 

فكرة قد ظلت متقدًة فمي كثيمره اإلسالمي على حده سواء. ولكن  رواسب ال
تممارًة وللعروبممةم  Africanismمممن األحيممان لتممرجحى كفممة االنتممماء ل فريقانيممة 

 تارًة أخر .
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  اللغات واللهجات السودانية
بالسممودان تباينممًا فممي األلسممن التممي الواسممع أفممرز التبمماين العرقممي 

اختلفمممت همممي األخمممر  ممممن قبيلمممةه إلمممى أخمممر  وممممن منطقمممة إلمممى أخمممر . 
وترسخت عبر السنين العديُد من اللغات واللهجات التمي أصمبحت جمزءًا 
ال يتجمممزأ ممممن التمممراث الحضممماري ل ممممة السمممودانية. وقمممد بمممذل البممماحثون 
والمختصمممممون جهمممممودًا كبيمممممرة ممممممن خمممممالل محممممماوالتهم إلحصممممماء اللغمممممات 

خصوصممممًا - تخدمة فممممي السممممودان. حيممممث قممممام بعضممممهمواللهجممممات المسمممم
بتلمك المحماوالت  -ريقيمة ممن غيمر السمودانيينالمهتمين بأمر اللغمات األف

 الجادة. 
ثمممم أعادهممما عمممدٌد ممممن العلمممماء السمممودانيين المممذين حصمممروا عمممددًا 
كبيممرًا منهمما فمماق التسممعين فممي إحممد  المحمماوالت التممي أجريممت فممي مطلممع 

مممدم الثمانينيمممات ممممن القمممرن المنصمممرم  قُّ . وكانمممت قمممد جمممرت قبمممل ذلمممك 33عم
صماء السمكاني المذي ُأجمري فمي عمام محاولٌة للحصر أثناء عمليمات اإلح

م بعمممممد اسمممممتقالل السمممممودان بشمممممهوره قليلمممممة. حيمممممُث كانمممممت بطاقمممممُة 0956
اإلحصمماء تتعمممرض للجانمممب اللغممموي. وفممي عقمممد السمممبعينيات قمممام طمممالُب 
الدراسمممممممات العليممممممما بجامعمممممممات الخرطممممممموم، والقممممممماهرة الفمممممممرع، وأم درممممممممان 

                                                      
م(، قائممة اللغمات المسمتخدمة بالسمودان، 0982يوسف الخليفة أبو بكر وسيد حامد حريز، ) 33

انون ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر األول للغة العربيمة المذي انعقمد بقاعمة الصمداقة بمالخرطوم فمي كم
 م.0982أول ديسمبر عام 
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بممممممر اإلسممممممالمية بعمممممممل دراسمممممماته إحصممممممائية لهممممممذه اللغممممممات وتطورهمممممما ع
العصور. وقد ظهرت بعمُض المفارقمات فمي نتمائج تلمك الدراسمات، حيمث 
اتسمممم بعُضممممها بعممممدم التممممدقيق، وتمممأثر بعُضممممها ااخممممر بظممممروف الترحممممال 
الصعبة التي واجهت الدارسين، فلم يصلوا إلى المعلوممات الدقيقمة التمي 
همممدفوا إليهممما. إال أن  الخالصمممة فمممي نهايمممة المطممماف قمممد أكمممدت أن  عمممدد 

 المستخدمة بالسودان قد تراوحت بين المائة والمائة والعشرين. اللغات 
التمي قمام  تلمكالدراساتم المتخصصة فمي همذا المجمال ومن أهم 

بهمممما طلبممممُة وأسمممماتذُة معهممممدم الخرطممممومم الممممدولي للغممممة العربيممممة باسممممتخالص 
ألسمممممماء اللغمممممات  Willmorz( ويلمةةةةةر اللغمممممات السمممممودانية ممممممن قائممممممة )

د ثبت من خاللها أن  العدد المستخدم بالفعل من واللهجات األفريقية. وق
اللغممممات واللهجممممات بالسممممودان هممممو مائممممٌة وسممممبعون حسممممب الدراسممممة التممممي 

د. يوسةةف و  د. سةةيد حامةةد حريةة ،أجراهمما إثنممان مممن المختصممين هممما  )
 (. الخليفة أبوبكر

وقممدمت تلممك الدراسممة كواحممدة مممن فعاليممات المممؤتمر األول للغممة 
. 34م 0982لخرطوم فمي كممانون أول ديسممبر عممام العربيمة المذي انعقممد بما

ووفقًا لتلك اإلحصائية، فإن اللغات واللهجات السودانية همي  )أتشمولي، 
أتمممموت، أجمممما، أدوك، أفتممممي، أفوكايمممما، األميممممرة، أليممممرا، أليممممري، األمهريممممة، 

أورومممو، بمماداني، باريمما، بمماقرمي، باكمما،  أنممدري، أنقسممنا، أنممواك، أوتممورو،

                                                      
 المرجع السابق. 34
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بجممما، بداويمممة، بمممديات، برامممما بممما، برتممما، برقمممد، برنمممو،  بانمممدا، بممماي، بمممايقو،
بقيممري، بلنممدا، بنقمما، بممودو، بوقممورو، بونقممو، بيلممي، بييممر، تابوسمما، تممابي، 
تاتشممو، تمماقبو، تمماقوي، تممالودي، تاممما، تركانمما، تقممديني، تقلممي، تممم، تمممتم، 
توتو، تورناسي، تورونا، توقوقو، تولشي، تومالي، تيمدتيرا، تيمما، تيممين، 

جمور، حممرازة، داجمو، دار الكبيمري، دايممر، دايمو، دلمنج، دنقممالوي،  تموري،
ديمممدنقا، دينكممما، راقممموي، رشممماد، زانمممدي، زغممماوة، سمممانقو، سمممنقاي، سمممنقور، 

ن، اسممنيار، سممواحيلي، سمموري، سمميرا، شممط، شمملك، شممواي، العربيممة، غلفمم
، قليممممز، قيطيممممة، يفممممازوغلي، فممممور، فمممموالني، فرنقممممور، فيروقمممم فاديتشممممي،

ا، قمموال، قولممو، كاتشمما، كمماتال، كممادقلي، كممدارو، كممديرو، قبيممري، قلممي، قنممز 
نج، كمممممماركو، كارونممممممدي، كافيرونممممممدي، كمممممماكوا، كانقمممممما، اكممممممارا، كاراموجمممممم

و، كنمدوقر، كنموز، كواليمب، دكالكيكو، كانوري، كماو، كمريش، كنامما، كنم
، كوكمممممو، كيقممممما، كيمانمممممت، التوكممممما، الرو، الفوفممممما، لمممممو اكورونقمممممو، كوكممممم

قبمارا، لموقيري، لوميما، لونقماريم، ليقموري، مابمان، )جور(، لوقاندا، لوقو، ل
، مرقممممي، مراريممممت، مرويممممة، مسمممماكين، سمممممادي، مممممارانس، مبيلممممي، محمممم

مسمممماليت، منممممداري، منممممدو، منقايمممما، منياقمممما، مممممورلي، مممممورو، موردوكممممو، 
موريب، ميتو، ميدوب، ميري، ميكان، ميمي، نخالقلقلي، ندوقو، نقبندا، 

 ان، والي، وورو، يولو. نوير، نيمانج، هوسا، هوما، هيب
ق ةدومن خالل تتبع همذه اللغمات ثبمت أن  لغمة ) ( التمي كانمت الب رع

مستخدمة في إقليم دارفور بغرب السودان في طريقهما لالنقمراض، حيمث 
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مات معظم الذين يتحدثونها ولم يبق منهم سمو  النمذر اليسمير علمى قيمد 
ن  أربعمة أشمخاص م أ0977( فقمد ُوجمد فمي عمام ُقل ي. أما لغة )35الحياة 

فقمممط ممممن المممذين كمممانوا يتحمممدثونها ممممازالوا علمممى قيمممد الحيممماة، ولمممم يتعلمهممما 
بعمممدهم أي إنسمممان. ولمممما كانمممت أعمممممارهم جميعمممًا قمممد تجممماوزت السممممبعين 
فنسمممممتطيع أن نجمممممزم اان بانقراضمممممها. كمممممما انقرضمممممت ممممممن قبلهممممما اللغمممممُة 

انقرضمممت كمممما ( التمممي كانمممت مسمممتخدمًة فمممي شممممال السمممودان، المرويةةةة)
 . 36( حرا ةأيضًا لغة )

والمالحممظ أن معظممم األسممرات اللغويممة األفريقيممة لهمما وجمموٌد بممين 
(. حيمث ثبمت وجموُد ثمالثه ممن الخويسةان أسةرةقبائل السودان مما عمدا )

 (األسةةةةرة الكنغوليةةةةة الكردفانيةةةةةبممممالبالد هممممي  )مهمممممة األسممممر اللغويممممة ال
 (. األسرة ايفروآسيوية)و (األسرة النيلية)و

ذا الثراء اإلثنمي شمهد السمودان خمالل تاريخمه الحمديث ونتيجًة له
تحممممممممواًل واضممممممممحًا فممممممممي شممممممممكل الحيمممممممماة الفكريممممممممة والثقافيممممممممة واالجتماعيممممممممة 
واالقتصممادية والسياسممية. حيممُث ظهممرت بعممُض هممذه التحمموالت فممي شممكل 
العطممماء الثقمممافي للسمممكان خصوصمممًا المممذين تجمعممموا حمممول الممممدن الكبيمممرة 

فمممممة. وذلمممممك عنمممممدما وجمممممد همممممؤالء وداخلهممممما نمممممازحين ممممممن األريممممماف المختل
النمممازحون فرصمممًا أفضمممل للحيممماة بحكمممم انخمممراطهم فمممي إعممممار المشممماريع 
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اإلنتاجية والمؤسسات االقتصادية ذات العائد المادي التي غيرت أنماطى 
وكإحمممد  سممممات همممذا التحمممول ظهمممر شممميٌء ممممن . حيممماتهم إلمممى األفضمممل

اكن القبائمل التطور فمي الممدن واكبمه كثيمٌر ممن التخلمف فمي األريماف وأمم
. وقمممد انعكمممس ذلمممك التحمممول علمممى الحيممماة االجتماعيمممة، وألقمممى 37المتنقلمممة 

بظاللمه علممى مسممتو  النمممو الثقممافي للسمكان الممذي تممأثر بهممذا الكممم المموافر 
مممن األعممراق. حيممث ظهممر واقممٌع لغمموٌي متفممرد سمماعد علممى انتشممار بعممض 
ن اللغممات وانحسممار بعضممها ااخممر. ونتيجممًة لممذلك وفممدت لغمماٌت جديممدة ممم

 بعض دول أفريقيا وفرضت وجودها بين السكان. 
ولكن  اأُلميةى قد ضربتُّ أطنابىها بين أبناء القبائمل الرعويمة التمي 
لمممم تسمممتقر فمممي مكمممانه واحمممد. ورزح معظمممُم األهمممالي فمممي غياهمممب الجهمممل 
بحكم ضيق فرص التعليم. حيُث ظل ت نسمبة المتعلممين إلمى عهمده قريمب 

مليمون نسمممة  22للسممكان المذي كمان  ممن الحجمم الكلمي %21ال تتعمد  
تسمممعينات قمممل  حجمممم فمممي بدايمممة ال. وبعمممد أن ارتفمممع حجمممم السمممكان فمممي 38

 األمية بنسبة ضئيلة لم تىرمدُّ في االحصاءات المعلنة بشكله دقيق. 

                                                      
م(، اإلسممممالم ومشممممكالت النظممممام الزراعممممي )وضممممع السممممودان 0982يوسممممف حسممممن سممممعيد، ) 37

ومشكالته الزراعيمة فمي اإلطمار العمام المتقمدم( ورقمة بحثيمة مقدممة للممؤتمر االول لجماعمة الفكمر 
 م.0982نوفمبر  27اعة الصداقة، الخرطوم والثقافة اإلسالمية، ق

م )تقريممممر لجنممممة 0994مليممممون نسمممممة حسممممب إحصمممماء عممممام  26ارتفممممع عممممدد السممممكان إلممممى  38
 م(.0995اإلحصاء القومية 



-47- 

ولعممل  هممذه اأُلميممة قممد لعبممت دورًا مممع غيرهمما خممالل التمماريع فممي 
جموعماُت العرقيمة خلق صراعاته عديمدة بمين أبنماء الموطن حتمى بمدت الم

وكأنهممما شمممعوٌب متفرقمممة ال يجممممع بينهممما أي  رابمممط. وقمممد أد  همممذا التممممزق 
بممدوره إلممى الكثيممر مممن الجهممل والخنمموع وعممدم المواكبممة رغمممًا عممن تعاقممب 
الحضمممارات وتنممموع الثقافمممات فمممي هممممذه الرقعمممة الجغرافيمممة الواسمممعة بقلممممب 

 أفريقيا.
ة تمثمُل هاجسمًا ولهذا السبب ظلمتُّ قضميُة الوحمدةم وتمأطير الهويم

بالنسبة للمستنيرين من أهل السودان خالل السنواتم العشمرم األخيمرة ممن 
م إلمممى عمممام 0898عممممر االسمممتعمار البريطممماني المممذي اسمممتمر ممممن عمممام 

نممما اعتبرهمما الوطنيممونى 0956 م. ولممم تكممن الوحممدُة غايممًة فممي حممد ذاتهمما وال
المممبالد  وسممميلًة للتغلمممب علمممى واقمممع التفكمممك وعمممدم التجمممانس المممذي عايشمممته

وأزكمممت شمممرارتىُه السياسمممُة البريطانيمممُة التمممي همممدفت إلزكممماء القبليمممة وعمممدم 
التمم لف بممين السممكان حتممى تممتمكن مممن بسممط سمميطرتها علممى أنقمماض ممما 

 م. 0898-0885أقامته دولة المهدية 
وفمممي ظمممل همممذا التمممردي مممما كمممان للمممبالد أن تمممأتلف أو تتوحمممد أو 

رة تسممممتطيُع أن تفممممرض هممممذا تممممؤطر لهويتهمممما إال بوجممممودم أداةه فاعلممممة ومممممؤث
التوحد. ونحسُب أن  هذه األداة قد كانت إذاعة أم درمان وذلك ل سمباب 

 التالية 
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  أواًل  كانمممت إذاعمممة أم درممممان قمممد نشمممأت فمممي ظمممروف صمممعبة واجهتهممما
المممبالد إبمممانى سمممطوةم النضمممال ضمممد  االسمممتعمار البريطممماني فمممي السمممودان، 

ل ممممدى كثيممممرًا مممممن النزاعممممات بممممي بريطانيةةةةا ن دولتممممي الحكممممم الثنممممائي )والممممذي وى
 (، وأجج نيرانى الخالف بينهما حول مستقبل السودان. ومصر

م مؤتمر الخريجين العام الذي انخرط بمدوره 0938وظهر في تلك الفترة 
فممي السياسممة فارضممًا أبعممادًا جديممدة علممى خارطممة العمممل الفكممري والثقممافي 

 . 39إلذاعة والسياسي الذي انعكس بدوره على نشأة ومسيرة ا
وكممممان الحممممادبون علممممى مصمممملحة السممممودان مممممن المممموطنيين قممممد 
أدركمموا أن  اسممتمرار ذلممك الواقممع الممذي عايشممته الممبالد لسممنواته طويلممة قممد 
مدادم المسمتحيل. فمانخرط الجميمع فمي حركمةه سياسمية واكبتهما  أصبح فمي عى

 حركٌة فكريٌة وثقافية من أجل التحرر. 
فريسمممممممًة للصمممممممراعات إال أن همممممممذه الحركمممممممة بمممممممدورها أصمممممممبحت 

والخالفات بين الفعاليات الوطنية التي انخرطت فيها، والتي لمم يجمعهما 
غيممُر هممدف االسممتقالل بحكممم تبمماين رؤاهمما السياسممية القائمممة علممى أسمماس 

اإلرث الثقمافي أو الطائفة والفكر األيديولوجي وأحيانًا على أساس حمية 

                                                      
م(، المممادة السياسممية باإلذاعممة والتلفزيممون، بحممث لنيممل درجممة 0983عمموض إبممراهيم عمموض، ) 39

 .21م، ص 0983ا، جامعة الخرطوم الدبلوم العالي في اإلعالم، كلية الدراسات العلي
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تىقىد االجتماعي أو  منها أن يعبمر عمن ذاتمه  . كما حاول كلٌ 40الدينيالُمعُّ
مممن خممالل هممموم المموطن وعكممس الواقممع مممن خممالل قناعاتممه التممي ليسممت 
بالضممرورة قناعمماته لنخممرين. ولممذا كممان لزامممًا علممى إذاعممة أم درمممان منممذ 
البداية أن تلعب دورًا مزدوجًا في تثقيمف النماس، وتوحيمد الكيمان الموطني 

غيممر قبلممي أو جهمموي  علممى صممعيدم اأُلمممة الواحممدة المترابطممة علممى أسمماسه 
 . 41ألن  القبلية والجهوية لن تفعلى غيرى تمزيقم هذا الكيان 

 
  ثانيممًا  خلقممت عقبممُة األميممة واقعممًا متفممردًا بالسممودان اقتضممى أن تتكيممف

وسممائل االتصممال والمعرفممة والتعلمميم فيممه بالشممكل الممذي يسممتوعُبه األميممون 
م تكمن الكتماب المذي لمم وأنصاُف المتعلمين. وبالطبع فإن  تلك الوسائل ل

يتمممموفر بالشممممكل المطلمممموب، وال الصممممحيفة التممممي ظلممممت محممممدودًة بحممممدود 
المدن، وال المجلة التي غال ثمنها فمي معظمم األحيمان، وال السمينما التمي 

 لم تدخل معظم قر  السودان إال مؤخرًا. 
كممما لممم تكممن التلفمماز الممذي ظهممر حممديثًا نسممبيًا ولممم يتغلغممل فممي 

بائممل بالشممكل المممؤثر. وقطعممًا لممم تكممن الكومبيمموتر وال حيمماة كثيممره مممن الق

                                                      
م(، بحموث مختمارة ممن الممؤتمر األول لجماعمة الفكمر والثقافمة 0982اإلسالم في السودان، ) 40

اإلسممممالمية، قاعممممة الصممممداقة الخرطمممموم، دار األصممممالة للصممممحافة والنشممممر واإلنتمممماج اإلعالمممممي، 
 م.0982الخرطوم، نوفمبر 

اسممتقالل السممودان، تحممت الطبممع كممواال  عمموض إبممراهيم عمموض، أبعمماد الصممراع السياسممي حممول41
 لمبور، ماليزيا.
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اإلنترنممت التممي لممم يعرفهمما معظممم األهممالي إلممى يومنمما هممذا. إذن فممالراديو 
كممان هممو الوسمميلةى األنسممب واألنجممع فممي مثممل هممذه الظممروف. ولممذلك فقممد 
لعبت اإلذاعة دورًا لم تلعبه الجامعماُت وال الممدارُس وال دواويمن الحكوممة 

كما يتضح من خمالل همذه الصمفحات. ولكمن  42السودان  في توحيد أهل
كيممف اسمممتطاعتُّ أن تلعممب همممذا الممدورئ ومممما هممي نتمممائُج كممل ذلمممك علمممى 
تممممممأطير الهويممممممة السممممممودانية ودفممممممع مسمممممميرة الوحممممممدةئ لقممممممد كانممممممت اإلدارُة 
البريطانية طوال سنوات االستعمار التي امتدت لما ُيقارُب السمتين عاممًا 

لغممة اإلنجليزيممة التممي أصممبحت لغممة الممدواوين ُتشممجع األهممالي علممى تعلممم ال
 والتعليم في البالد وفقًا للمقررات االستعمارية. 

ممصى فممي اللغممة العربيممة إذا لممم  ولممم يكممن هنمماك مكمماٌن لمممن تىخىص 
ينسممملع عنهممما ويمممتعلم اإلنجليزيمممة. وكمممان علمممى الجميمممع أن ُيمممذعنوا لمممذلك 

خممل وطممنهم. ولممم تكممن الواقممع إذا أرادوا أن يجممدوا مىصممدرًا ثابتممًا للممرزق دا
نما ظلت لغاته شفاهيًة للتخاطب اليومي بين  اللغات المحلية مكتوبًة، وال

 أفراد القبيلة الواحدة. 
ووسممط هممذه القيممود االسممتعمارية والظممروف الصممعبة التممي مممرت 
بهمممما الممممبالد، انحسممممر إلممممى حممممد كبيممممر دور اللغممممة العربيممممة داخممممل دواويممممن 

 العامة إلى حده بعيد. الحكومة، وتراجعت هيبتها في المحافل 

                                                      
م(، لغة اإلذاعمة دراسمة تحليليمة، دار جامعمة الخرطموم 2111أنظر عوض إبراهيم عوض، ) 42

 .40للنشر والتأليف، صفحة 
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وبمممممدأ تشمممممجيع اللهجمممممات المحليمممممة ولغمممممات األقليمممممات فمممممي بقممممماع 
نمممممما بغمممممرض إزكممممماء روح  السمممممودان المختلفمممممة لممممميس بغمممممرض تطويرهممممما وال
االنقسممام والقبليممة والجهويممة بممين المممواطنين حتممى ال تقممودهم نزعممة التوحممد 

لى اللغمة . إال أن  رجما43والقومية للتمرد على ُمقرراتم القمو  االسمتعمارية 
العربيممة المممذين اسممتماتوا ممممن أجلهممما لممم تنكسمممر شممموكتهم، رغمممًا عمممن تلمممك 

 الحرب المعلنة أحيانًا والمستترة في معظم األحيان. 
وظل  نفٌر منهم يقاومون تفتيت الكيان واالستخفاف بهيبمة اللغمة 
العربيممممة. وقممممد بممممدأ بعُضممممُهم يكتبممممون عممممن تمممماريع العربيممممة فممممي السممممودان 

المختلفممة عبممر صممفحات الجرائممد والمجممالت والمؤلفممات  وتطورهمما وفنونهمما
زكاء جذوتها إمما بمدافع حميمة المدين، أو بمدافع توحيمد  الداعية لتخليدها وال

 المزاج الوطني، أو بدافع ترسيع الهوية، أو بالثالثةم معًا. 
وكانممممت البدايممممة عنممممدما أصممممدر الشمممميع عبممممد هللا عبممممد الممممرحمن 

(، العربيةةة فةةي السةةودانلشممهير )الضممرير فممي مطلممع العشممرينات كتابممه ا
والذي عرض من خالله فصواًل من الشواهد التي تؤصل لعروبة اللسمان 
لد  غالبية أهمل السمودان. وقمد اعتممد علمى فصماحة أسملوب السمودانيين 
التمممي تمثلمممت فمممي البالغمممة، وعممممق العبمممارة المسمممتقاة ممممن جمممذور العربيمممة 

أدوات التعبيممر الرصممين الُقحممة، واألمثممال الشممعبية، والقصممائد الشممعرية، و 
 الذي اشُتهر به شعراء بادية السودان. 

                                                      
 .45المرجع السابق، صفحة  43
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وقد ظهر كل ذلك من خالل المنتديات والمجامع التمي خرجمت 
منهمما قصممائد الشمميع الطيممب السممراج الممذي لممم يعتممرف بغيممر العربيممة لسممانًا 
ألهل السمودان، وكتابمات خضمر حممد المذي ناصمر قضمية العربيمة رغممًا 

ة، والتيجماني يوسمف بشمير، وجماعمة مدرسمة عن انشمغاله بهمموم السياسم
الفجممر، ورواد الجمعيممات األدبيممة فممي ود مممدني والهاشممماب وأبممي روف، 

اللغمممة اداب وفنمممون والتوثيمممق والتمممي كانمممت تنمممزع فمممي مجملهممما للتأصممميل 
 العربية بالسودان. 

وظل  القاسم المشترك بين المثقفين آنمذاك همو التمسمك بالعربيمة 
ممنُّ كممانوا رغمممًا عممن خطممط بريطان يمما لتفكيممك كيانهمما. صممحيٌح أن هنمماك مى

علممممى النقمممميض مممممن ذلممممك وهممممم المتمسممممكون بأهممممداب األفريقانيممممة وعمممممدم 
الخممموض فمممي غممممار العروبمممة التمممي حسمممبوها طمسمممًا لهمممويتهم األصممملية، 
ولكن  هذه األصوات لم تجد األذن الصماغية أثنماء تلمك المرحلمة الحرجمة 

 وجدانيًا.  سياسيًا والمستعرة ثقافيًا والمضطربة
ولمممم يجمممد الجميمممع حينهممما غيمممر الرضممموخ لمممدعوة التوحمممد ونسممميان 
الخممالف رغمممًا عممما كممان يعتمممُل فممي النفمموس. ولممذلك انخممرط الجميممُع فممي 

 ركاب الدعوة لتبني العربية. 
وحممل لمواء تلمك المدعواتم نفمٌر ممن أبكمار خريجمي كليمة غممردون 

عيل العتبةةاني، إسةةماوطلبممة األزهممر وخريجممي المممدارس الحديثممة أمثممال  )
وأحمد يوسف هاشم، ومعاوية محمد نور، ومحمةد عبةد القةادر كةرف، 
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ويوسف مصطفب الت َنةي، وسةعد الةدين فةو ي، وعبةد هللا الطيةر، وأبةو 
(. حيممممث كممممان القاسةةةةم عثمةةةةان، ومصةةةةطفب طيةةةةر األسةةةةماء وغيةةةةرهم

إصممممراُرهم شممممديدًا علممممى تبنممممي اللغممممة العربيممممة كلغممممةه وطنيممممة تجمممممع كيممممان 
إطاره ثقافيه واحد. وبنفس ذلك الحماس انتقل األممر ممن السودانيين في 

أعممدة الصممحف وأبممواب المجممالت إلممى ميكروفممون اإلذاعممة عنممدما نشممأت 
 م.0941في أبريل عام 

ولعل قضية التوحيد هذه قمد كانمت الهماجس األكبمر للمسمتنيرين 
من أهل السمودان، خاصمًة وأن الظمروف الجغرافيمة والطبيعيمة والسياسمية 

شمموها قممد قسمممتهم إلممى شمميع وطوائممف وقبائممل، ممما كممان لهمما أن التممي عاي
تلتقمممي وأن تتوحمممد لممموال جهمممد القمممائمين علمممى األممممر والجهمممود التمممي بمممذلتها 

. 44( إذاعةةة أم درمةةانبعممض القنمموات التعليميممة والثقافيممة وعلممى رأسممها )
شيء آخر، هو أن اإلذاعة قد نشأت في ظروف صعبة واجهتهما المبالد 

والممذي االسممتعمار البريطمماني فممي السممودان،  وهممي ظممروف النضممال ضممد
( بريطانيةةةا ومصةةةرولمممد كثيمممرًا ممممن النزاعمممات بمممين دولتمممي الحكمممم الثنمممائي )
ظهممر فممي تلممك الفتممرة و وأجممج الخالفممات بينهممما حممول مسممتقبل السممودان. 

مممؤتمر الخممريجين العممام الممذي انخممرط بممدوره فممي السياسممة، فارضممًا أبعممادًا 
والثقمممافي والسياسمممي، المممذي انعكمممس جديمممدة علمممى خارطمممة العممممل الفكمممري 

                                                      
العمالي  عوض إبراهيم عوض، المادة السياسية باإلذاعة والتلفزيون، بحث لنيل درجة المدبلوم 44

 .21م، ص 0983في اإلعالم، كلية الدراسات العليا، جامعة الخرطوم 
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بدوره على نشأة ومسيرة اإلذاعة. كان الحمادبون علمى مصملحة السمودان 
قد أدركوا أن استمرار الواقع الذي كانت تعيشه البالد في تلك الفترة من 
المسمممتحيالت، فمممانخرط الجميمممع فمممي حركمممة سياسمممية كبيمممرة فرضمممتها إرادة 

انيين الطممامعين فممي مواصمملة الشممعب التممي كانممت أقممو  مممن إرادة البريطمم
 . 45احتالل البالد 

أفرزت تلك المرحلة أبعادًا أخر  للخالف والتناحر بين بعمض و 
الفعاليات الوطنية التي جمعها هدف االستقالل. كما أفمرزت العديمد ممن 
القنموات التمي كمان كمل منهما يحمماول أن يعبمر عمن ذاتمه ممن خمالل هممموم 

قناعاتمه التمي ليسمت بالضمرورة الوطن، ويحاول عكس الواقمع ممن خمالل 
. ولمممذا كمممان علمممى إذاعمممة أم درممممان منمممذ البدايمممة أن 46قناعمممات ااخمممرين 

تلعممممب دورًا مزدوجممممًا فممممي تثقيممممف وتوحيممممد الكيممممان المممموطني. ولكممممن كيممممف 
اسممتطاعت أن تلعممب ذلممك الممدورئ فهممذا ممما نخصممص لممه الفصممل التممالي 

 من هذا الكتاب.
 

 

                                                      
اإلسالم في السودان، بحموث مختمارة ممن الممؤتمر األول لجماعمة الفكمر والثقافمة اإلسمالمية،  45

قاعة الصداقة الخرطوم، دار األصمالة للصمحافة والنشمر واإلنتماج اإلعالممي، الخرطموم، نموفمبر 
 م.0982

م عوض، أبعاد الصراع السياسي على استقالل السودان، كواال لمبمور، ماليزيما عوض إبراهي 46
 م.0997
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 الفصل الثاني            

  نشأة اإلذاعة السودانية وتطورها
  

 ضوووو دا ب ووووص  ى الف   وووو   وووو   ال هووووص ءهنووووتأ الوووودط  بف))
امل ااووول الووور  سووووا    و وووت اأس ووووذ    ووو   ب ووو ت اأ ا ووو  

اووووو م حووووو  ة   ووووو  ة مووووو  ءننوووووت ة ع ووووودف   ووووو  ة   ووووو    ُ
اف   .((ا ت الل السٌد
 عيم إسماعيل األزهري[]الز   

----2--------------------- 

فمممي تممممام السممماعة السادسمممة ممممن مسممماء اليممموم األول ممممن شمممهر 
م عمانق مسمامع بعمض المحظموظين ممن أبنماء 9141نيسان أبريمل عمام 

أول صموت يعلمن مميالد إذاعمة  -العاصممة الوطنيمة للسمودان-أم درمان 
دهشمة والفمرح المممزوج صغيرة تحمل اسم السمودان. ووقمف النماس بمين ال

بالتأمممل، نصممف سمماعة مممن الزمممان، يرهفممون السمممع لممما كممان يبممث عبممر 
مكبرات الصوت، التي وزعت في أنحاء مختلفة ممن المدينمة، خصوصمًا 
الساحات الكبيمرة والميمادين الواسمعة. كمان الجميمع يتطلعمون ألن يلتقطموا 
 مممممما تبثمممممه اإلذاعمممممة ممممممن أخبمممممار ومواضممممميع وجمممممدت هممممموً  فمممممي نفوسمممممهم.
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ون يممأملون أن يممتمكن أكبممر عممدد مممن المممواطنين مسممؤولوبالمقابممل كممان ال
من التقماط مما يمذاع ممن بمرامج تلمك اإلذاعمة الوليمدة. وانقضمى ذلمك اليموم 
الجميممممممل، واأليممممممام التممممممي تلتممممممه، وال يممممممزال صمممممموت اإلذاعممممممة يطممممممرق آذان 
المسممممتمعين فمممممي كمممممل حمممممين، ويواصمممممل بثممممه ليكسمممممب كمممممل يممممموم عشمممممرات 

 المعجبين الجدد.
 

 بار إنشاء اإلذاعةأس
كانممممت تلممممك الفتممممرة تشممممهد حربممممًا ضروسممممًا بممممين الحلفمممماء بقيممممادة 
بريطانيممما ودول المحمممور بقيمممادة ألمانيممما. وكانمممت بريطانيممما تحكمممم قبضمممتها 
على السودان وتسيطر على مقاليد االمور السياسية والعسكرية وغيرهما. 

، وهممو وقمد لجممأت ألمانيما فممي حربهمما إلمى أسمملوب لمم يكممن مألوفممًا ممن قبممل
 The Germanأسلوب الدعاية عبر أجهزة اإلعالم فيما كان يطلق عليه )

Propaganda .) 
وقممد اسممتخدمت كممل وسممائل اإلعممالم والحممرب النفسممية، بممما فيهمما 
الراديممو للتممأثير علممى معسممكر الحلفمماء. وبالمثممل قامممت بريطانيمما بمجمماراة 

سمممب ذلمممك األسممملوب المممدعائي، طمعمممًا فمممي كسمممب المزيمممد ممممن الحلفممماء وك
  الحرب ذاتها في نهاية المطاف.

أن تبعممممًا لممممذلك  Buckinghamقممممررت حكومممممة قصممممر بكنجهممممام و 
وقمد تقمرر . ةيمهمذات األتنشيء محطات إذاعية فمي بعمض مسمتعمراتها 
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بذلك إقامة خدمة إذاعية في السودان، تكمون قنماة الوصمل بمين الحكوممة 
ن اختيممار البريطانيممة والمممواطنين السممودانيين. ودار حممديث مسممتفيض عمم

المدينمة التممي تنشممأ فيهما هممذه اإلذاعممة الجديممدة، واسمتقر الممرأي أخيممرًا علممى 
إقامتهما بمدينمة أم درممان بمداًل ممن الخرطموم التمي ظىل متم العاصممة طموال 

 . 47فترة الحكم البريطاني
وأم درمان بمالطبع همي المدينمة الشمعبية األولمى التمي حموت كمل 

حكمم تكوينهما الموطني منمذ نشمأتها سحنات الوطنيين ممن أبنماء السمودان ب
م علمممى أيمممدي رجمممالم المهديمممة. وقمممد شمممهدت كمممل نضمممال 9991فمممي عمممام 

الحركمممة الوطنيمممة ممممن خمممالل نمممادي الخمممريجين المممذي نشمممأ بهممما فمممي عمممام 
السياسممية والفكريممة م. حيممث مممارس بهمما الوطنيممون كممل أنشممطتهم 9199

ل م أي قبمم9199التممي تتوجممت بإنشمماء مممؤتمر الخممريجين العممام فممي سممنة 
نمممص  مشمممروُع تأسيسمممها علمممى أن عمممامين فقمممط ممممن إنشممماء اإلذاعمممة التمممي 

 تخدم ثالثة أهداف رئيسية هي 
 

 نقل أخبار انتصارات الحلفاء في الحرب. /9
 خدمة اإلدارة البريطانية في السودان. /2
 تكذيب ما تنشره الصحف الوطنية ضد  بريطانيا. /9

                                                      
كممان السممودان أحممد أهممم م تلممك المسممتعمرات لموقعممه الجغرافممي االسممتراتيجي وسممط المسممتعمرات  47

يطاليا.  التي تقاسمتها بريطانيا وفرنسا وال
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عائيمممًة للمممدول  معنمممى ذلمممك أن اإلذاعمممة قمممد بمممدأت منمممذ ميالدهممما دم

الحليفممممة لبريطانيمممما ضممممد ألمانيمممما النازيممممة ومممممن دار فممممي فلكهمممما مممممن دول 
المحممور. ولممذا فقممد حرصممت منممذ البدايممة، علممى بممث األخبممار التممي تممدعم 

التعتميم علمى األخبمار التمي تخمدم مقابل ذلمك موقف الحلفاء في الحرب و 
دارة ولعممممل ذلممممك قممممد كممممان سممممببًا رئيسمممميًا فممممي اهتمممممام اإل. 48دول المحممممور 

البريطانيمممة بمممأمر اإلذاعمممة ومممما تقدممممه ممممن ممممواد خبريمممة وتعليقمممات. إذ أن  
دول المحمممور كانمممت تبنمممي دعايتهممما علمممى تحطممميم كمممل مممما همممو بريطممماني، 

خصوصممًا فممي مصممر فممي كممل مسمتعمراتهم وتبمث الكراهيممة ضممد اإلنجليمز 
 . 49والسودان وفلسطين 

عمممات وكانمممت تقمممارير المخمممابرات األلمانيمممة تركمممز علمممى وجمممود نز 
اسممتقاللية متأججممة فممي نفمموس الشممباب فممي هممذه الممدول، وتؤكممد أن  تحممتى 
الُدخانم وميضى نار. وفي الوقت الذي كانت ألمانيا تمزرع بمذور الكراهيمة 
ضد اإلنجليز وقادتهم، كانت تخلق هالًة من االحترام، الذي وصمل إلمى 

                                                      
ع األحمداث وحجمم الخسمائر كانت األخبار تتضمن فقط تحركمات القموات البريطانيمة فمي مواقم 48

حصمائيات بعمدد القتلمى والمصمابين ممن جانمب الجميش األلمماني  التي ُتمنى بها جيوش األلممان وال
إلممى جانممب األنبمماء التممي تسممتنهض همممم المممواطنين لمممواالة بريطانيمما علممى أسمماس أنهمما الحليمممف 

 المنتصر واإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس.

األولمى التمي أسمهم أبناؤهما إسمهامًا مباشمرًا فمي الحمرب داخمل ميمادين  همذه همي المدول العربيمة 49
 القتال.
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( المممذي وصمممفته بأنمممه حمممامي موسةةةولينيحمممد التقمممديس حمممول شخصمممية )
بل وقد ذهمب اإليطماليون إلمى أبعمد ممن ذلمك حينمما وصمفوه ممن  السالم.

لتلممك األسممباب قممررت الحكومممة و (. حةةامي اإلسةةالمخممالل إذاعممتهم بأنممه )
البريطانيممة أن تنشممئ القسمممم العربممي فممي هيئمممة اإلذاعممة البريطانيممة بلنمممدن 

BBC وهممو أول قسممم أجنبممي ينشممأ لخدمممة هممذه األهممداف الدعائيممة بهيئممة ،
الممدور ذلممك نيممة. ثممم جمماءت إذاعممة أم درمممان لتممؤدي نفممس اإلذاعممة البريطا

 . 50بعد ذلك 
ولما كان الهمدف ممن إنشماء اإلذاعمة دعائيمًا فقمد بمدأت خمدماتها 
سياسيًة صارخة في تمجيد الحكومة البريطانيمة. حتمى أن أحمد الممذيعين 

يطاليمما قممد يةةونس بحةةري الشممهيرين وهممو ) ( الممذي عمممل بممإذاعتي ألمانيمما وال
أسةمع حشةرةع تطةن مةن أدغةال أفريقيةا تقةول ))ويقمول  كان يسخر منها 
 . ((هنا أم درمان

كمممان ذلمممك التعليمممق السممماخر مؤشمممرًا علمممى اسمممتفحال العمممداء بمممين 
الحلفمممماء ودول المحممممور فممممي معركممممة األثيممممر. ولممممم يكممممن بممممأي حممممال مممممن 
نممما كممان علممى  األحمموال إسمماءًة أو تنقيصممًا مممن شممأنم إذاعممة أم درمممان، وال

 على أنها قد بدأت تغيُظ األلمان. العكس تمامًا مؤشرًا 

                                                      
م وبدأ عمله بصمورةه رسممية فمي 0937أنشئ القسم العربي لهيئة اإلذاعة البريطانية في عام  50

 م.0938ربيع عام 
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وفي نفس الوقت كان مؤشرًا على أن تلك اإلذاعمة الصمغيرة قمد 
كسمممرت الحمممواجز، ووصممملت إلمممى كثيمممر ممممن البقممماع الممممؤثرة، ممممما جعمممل 

( مكتةةر االتصةةال العةةامكممان )و  المعلممق يممونس بحممري يقممول تلممك العبممارة.
المشمرف علممى  بمالخرطوم همو التمابع للسمكرتير اإلداري لحكوممة بريطانيما

األخبممار التممي تبثهمما اإلذاعممة الوليممدة. ويعتبممر ذلممك المكتممب بمثابممة جهمماز 
 األمن الذي يحفظ مسار النظام. 

م، أي بعممد شممهرين ممممن 9141وفممي شممهر حزيممران يونيمممو عممام 
إنشمممماء اإلذاعممممة قممممررت اإلدارة البريطانيممممة إشممممراك المممموطنيين فممممي مسممممألة 

 James Robertson اإلشممممراف عليهمممما. فبعممممث سممممير جمممميمس روبرتسممممون 
إإلداري بمممممممالخرطوم برسمممممممالة إلمممممممى المشمممممممرف علمممممممى مكتمممممممب السمممممممكرتير 

 إن  الحكومةة. جماء فيهما  )51السكرتارية العامة للجنمة ممؤتمر الخمريجين 
تطلر من سةيادتكم اختيةار شةخ  سةوداني مةن لجنةة مةؤتمركم لكةي 

  (.يكون ممثالع لها في هيئة اإلشراف علب اإلذاعة
الة إلممى سممكرتارية مممؤتمر الخممريجين، وممما أن وصمملت تلممك الرسمم

حتمممى انقسمممم األعضممماء إلمممى فمممريقين أحمممد عمممارض الفكمممرة وااخمممر أيمممدها. 

                                                      
م لُيسهم 0938مؤتمر الخريجين العام هو أول تنظيم للخريجين السودانيين، تأسس في عام  51
تنسيق النضال الوطني ضد االستعمار البريطاني. وقد سمي ذلك التنظيم ممؤتمر الخمريجين في 

Graduates Congress  تأسمميًا بمالمؤتمر الهنمديThe Indian Congress  المذي كمان لممه
دوره التمماريخي وتممأثيره الكبيممر علممى معظممم شممباب الحركممات الوطنيممة فممي معظممم البلممدان الواقعممة 

 رية آنذاك.تحت السيطرة االستعما
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فلجنة الخريجين لمم تقمم إال بغمرض القضماء علمى الوجمود البريطماني فمي 
السممودان، فممي حممين أن اإلذاعممة لممم تقممم إال بغممرض خدمممة ذلممك الوجممود. 

فكممممرة المشمممماركة فممممي هممممذا ممممما كممممان رآه أبكممممار الخممممريجين الممممذين رفضمممموا 
اإلذاعمة. ورأ  الطممرف ااخممر أهميممة تلممك المشمماركة، مممن حيممث أن لهممذه 
اإلذاعة أهميتها وخطورتها في مستقبل األيمام، خصوصمًا وأن تلمك الفتمرة 
العصمميبة كانممت تشممهد نضممااًل مسممتميتًا فممي الممداخل مممن أجممل االسممتقالل 

دان وحربمممممًا ضروسمممممًا فمممممي الخمممممارج يشمممممارك فيهممممما نفمممممر ممممممن أبنممممماء السمممممو 
 المنخرطين في جيش الحلفاء. 

نممما تممذيع كممل ممما  إذن فاإلذاعممة ال تخممدم البريطممانيين وحممدهم، وال
لممه صمملة بحيمماة السممودانيين المنضمموين تحممت لممواء الحكممم البريطمماني. ثممم 
إنها طال الزمان أم قصر ستؤول للوطنيين ما دام النضال مستمرًا ضمد 

ضمي المشماركة فمي أمممر الوجمود البريطماني بالسمودان. إذن فالضمرورة تقت
هممذه اإلذاعممة، حتممى ال تسممتغل بشممكل كلممي ضممد مصمملحة المموطن اانيممة 

 وااجلة. 
كانممممت تلممممك هممممي حجممممة الجانممممب ااخممممر مممممن أعضمممماء مممممؤتمر 
الخممممريجين الممممذي رأ  أهميممممة المشمممماركة بعممممد أن تسمممملمت اإلدارة رسممممالة 

. وكممممان الممممرأي األخيممممر هممممو الممممذي تممممرجح. وقممممررت 52السممممكرتير اإلداري 
 ن تشارك في هيئة اإلشراف لتحقيق هدفين أساسيين هما الهيئة أ

                                                      
 م.0976ديسمبر  30يحيى الفضلي في حديث لإلذاعة السودانية حول االستقالل،  52
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العمل قدر المستطاع على ضمبط مما تبثمه اإلذاعمة، حتمى ال يضمر  /أوالع 

 بمصالح الوطنيين في حركاتهم التحررية ضد االستعمار.
 

االستفادة من الخبرات العلمية في مجال العممل اإلذاعمي لمسمتقبل  /ثانياع 
سمممميطرة المممموطنيين علممممى مقاليممممد األمممممور فممممي األيممممام التممممي ستشممممهد حتمممممًا 
 بالدهم طال الزمان أم قصر.

 
وبالفعل بعثت لجنة ممؤتمر الخمريجين بأسمماء ممن يمثلونهما فمي 
هيئممة اإلشممراف علممى اإلذاعممة، التممي اسممتطاعت فممي فتممرة وجيممزة أن تثيممر 
اهتمام الكثير من الوطنيين والبريطانيين على السواء. حيث إنها تمكنت 

 ما يدور في ساحات الحرب.  من نقل معظم
لمم يكمن للنماس شمغل فمي تلممك األيمام غيمر متابعمة األحمداث وممما 
يجابمًا علمى كمل بقماع  فرازات رمت بظاللهما سملبًا وال ينجم عنها من آثار وال
العمممالم. إال أن  اإلذاعمممةى وحسمممبما همممو مرسممموٌم لهممما كانمممت تمثمممل انعكاسمممًا 

هما نشمأت خصيصممًا لمواقمف الحكوممة البريطانيمة فمي سماحات الحمرب ألن
ألداء هممذه المهمممة، فضمماًل عممن الهيمنممة الكاملممة لمكتممب االتصممال علممى 
كممل صممغيرة وكبيممرة مممن األخبممار والمعلومممات التممي تُممذاع مممن خاللهمما فممي 
تلممك المرحلممة المبكممرة. وفممي تلممك األثنمماء كانممت الصممحف السممودانية تثيممر 
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يمممورة. القضمممية الوطنيمممة بشمممكل منمممتظم علمممى صمممفحاتها وبمممأقالمه وطنيمممةه غ
وكانمممت تؤلممممب السمممودانيين بشممممتى األسممماليب حتممممى ال يخضمممعوا لسياسممممة 
األمممر الواقممع التممي فرضممها البريطممانيون، وأنُّ يعملمموا مممن أجممل االنعتمماق 
مممممممن ربقممممممة االسممممممتعمار. ولممممممذلك اتخممممممذت اإلدارة البريطانيممممممة فممممممي أحممممممد 
اجتماعاتهمما الغاضممبة قممرارًا صممارمًا بخصمموص البرمجممة اإلذاعيممة قضممى 

إلذاعممة باسممتمرار علممى تكممذيب ممما تنشممره الصممحف الوطنيممة بممأنُّ تعمممل ا
 بريطانيا.  ضد  حكومة

وبالفعممل ظممل شممغل اإلذاعممة الشمماغل فممي تلممك الفتممرة هممو متابعممة 
الرد على ااراء واالنتقمادات التمي تحتويهما ثم  ،وتفنيد أعمدتها ،الصحف

ممممن خمممالل التعليقمممات السياسمممية واألحاديمممث اإلذاعيمممة مهمممما كمممان شمممكلها 
 . 53ي تعقب نشرات األخبارالت

وكانت الصمحف فمي واقمع األممر تمثمل المصمدر الوحيمد المتماح 
ل خبممار وسممط جمهممرة القممراء. حيممُث كانممت عنصممرًا متطممورًا وفمماعاًل فممي 
تلك الحقبة. وتأثر معظمها بشجاعة الطرح الذي تناول به الُكت اُب أمورى 

لة السممودانية ( حممول المسمأحسةةين شةةريفالموطن بمدءًا بكتابممات األسمتاذ )

                                                      
ان( التمي يملكهما السمادة كانت أول الصحف الوطنية الرئيسية بالسمودان همي )حضمارة السمود 53

عبمممد المممرحمن المهمممدي، علمممي الميرغنمممي، والشمممريف يوسمممف الهنمممدي، قمممد بمممدأت فمممي عمممام الثالثمممة 
عدد من الصحف مثل )النيل( لسان حال األنصار و)السودان( لسمان حمال م، ثم جاءت 0909

الختمية، والرأي العمام إلسمماعيل عتبماني والسمودان الجديمد ألحممد يوسمف هاشمم وكردفمان للفماتح 
 النور وغيرها.
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حضةةارة وممما أثارتممه مممن تحريممك الوجممدان والمشمماعر الوطنيممة فممي جريممدة )
( التممي كممان يممرأس تحريرهمما، ثممم ممما تالهمما مممن إرهاصممات فتممرة السةةودان

الصمممحافة األدبيمممة خممممالل عقمممد الثالثينممممات، المممذي ظهممممرت فيمممه صممممحيفة 
( ألحممممد يوسمممف السةةةودان الجديةةةد( لعرفمممات محممممد عبمممد هللا، و)الفجةةةر)

( للفممماتح النمممور، كردفةةةان( إلسمممماعيل عتبممماني، و)الةةةرأي العةةةام)هاشمممم و
 وغيرها من الصحف اليومية واألسبوعية. 

قد أصبحت الصحافة بفضل المتعلمين الموطنيين سمالحًا قويمًا و 
فممممممي وجممممممه االسممممممتعمار، ممممممما لبثممممممت أن انتقلممممممت عممممممدواه إلممممممى كثيممممممر مممممممن 

العام وما الحماس فيما بعد في مؤتمر الخريجين  السودانيين. مما ألهب
. وقد انعكس كل هذا 54أعقبه من الثورات واالنتفاضات الوطنية الكبر  

 على اإلذاعة والعاملين فيها. 
أحممس  اإلذاعيممون الوطنيممون الممذين كممانوا قممد انخرطمموا فممي العمممل 
بعممد سممنوات البدايممة أي فممي أوائممل األربعينيممات وأوائممل الخمسممينيات بممأن  

إذا همممم انصممماعوا لرغبمممة الحكوممممة دورهمممم سممميكون دور الخمممائن للقضمممية 
وانتقدوا األصوات الوطنية التي تظهر من خالل االستعمارية البريطانية 
 . الوطنية الصحفأعمدة 

                                                      
كانممت أكبممر االنتفاضممات هممي انتفاضممة عطبممرة التممي قادهمما الشمميع الطيممب السممراج وانتفاضممة  54

جزيمممرة تممموتي التمممي دعمتهممما القمممو  السياسمممية الكبمممر  ممثلمممة فمممي قمممادة ممممؤتمر األبممميض وانتفاضمممة 
 الخريجين.
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كمان همؤالء الوطنيمون قمد أدركموا تماممًا خطمورة الموقمف، وعرفموا 
أنهممممم إذا تمممممردوا علممممى قممممرار مكتممممب االتصممممال الممممذي هممممو قرارالحكومممممة 

واقب وخيمة. ولذلك رأوا أن يحتكموا لصموت البريطانية فسوف تكون الع
 العقل ويعالجوا تلك القضية بما تحتاجه من الحكمة والروية. 

كممممان القممممرار الممممذي اتخممممذوه فيممممما بيممممنهم هممممو أن ينفممممذوا قممممرارات 
الحكوممممة البريطانيممممة، ولكمممن بشمممميء ممممن الممممدهاء. حيمممث إنهممممم ال بممممد أن 

بريطانيمما. وذلممك  يقوممموا مممن خممالل ذلممك التنفيممذ بممدور معمماكس لممما تريممده
بتجاهل بيانات مكتب االتصمال العمام التمي تصمدر عمن الحكوممة إلدانمة 
الحركمات الوطنيممة المناوئممة والمظماهرات الطالبيممة والعماليممة واإلضممرابات 

 وكل أساليب العصيان ضد الحكومة.
لممم يكممن ذلممك الموقممف بتجاهممل بيانممات مكتممب االتصممال بمماألمر 

نممممما ظممممل يعممممرض العمممماملين  باإلذاعممممة لكثيممممر مممممن المسمممماءالت الهممممين. وال
والمراقبمممة الصمممارمة. وقمممد تفممماقم األممممر أكثمممر فمممأكثر عنمممدما علمممم مكتمممب 
االتصممممال بممممأن بعممممض اإلذاعيممممين كممممانوا يخبئممممون األخبممممار التممممي ترسمممملها 
الحكومممة وال يممذيعونها. وفممي بعممض األحيممان كممانوا يمزقونهمما ويتظمماهرون 

 بأنها ضاعت وسط زحام العمل اليومي. 
ارة البريطانيمممة تماممممًا أن كمممل األخبمممار التمممي ال تمممذاع أدركمممت اإلد

بمممدعو  ضمممياعها، همممي األخبمممار المناوئمممة للحركمممات الوطنيمممة بالسمممودان، 
ال تصب في إطار مصلحة الوطنيين. ولم يكن ذلك األممر سمهاًل  والتي
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بالنسممممبة للحكومممممة البريطانيممممة، ولممممذلك عقممممدت عممممدة اجتماعممممات بمكتممممب 
اللها تنبيهًا شمديد اللهجمة لإلذاعيمين االتصال بالخرطوم، أصدرت من خ

يحممذرههم مممن خطممورة ذلممك األسمملوب الممذي بممدأوا يمارسممونه فممي التعامممل 
 والحساسة. مهمة مع تلك األخبار ال

وحممذر المنممدوب البريطمماني علنممًا مممن مغبممة الوقمموع تحممت طائلممة 
إذا اتضمممح أن اإلذاعيمممين ال المممذي سممميطاُل كمممل فمممرد دون هممموادة القمممانون 

. وهمو بمالطبع الشمكل لحكوممةعنمه ا ىرضمذي تم بالشكل الميؤدون واجبه
الممذي يمجممد الحمماكم البريطمماني ومممن يعمممُل تحممت إمرتممه مممن أبنمماء جلدتممه 

داريين وعسكريين كمان اهتممام السمودانيين وعمومًا فقمد . 55من موظفين وال
يتابعونها بشغف شديد، ألنها كانت  كبيرًا بتلك اإلذاعة الوليدة التي ظلوا

ح الجديممد فممي عممالم الثقافممة والمعرفممة بالنسممبة لهممم، خصوصممًا بمثابممة الفممت
 وأنها قد حملت اسم السودان بغض النظر عن أهدافها. 

ولكن كانت المشكلة الكبمر  التمي واجهمت المسمتمعين همي شمح 
لمذلك قاممت الحكوممة أجهزة االستقبال التي تساعد على التقاط البمرامج. 

كبيممممر مممممن أجهممممزة االسممممتقبال  البريطانيممممة مممممن تلقمممماء نفسممممها بتوزيممممع عممممدد
في المنتديات واألماكن العامة. وذلك بهمدف تسمهيل االسمتماع  (الراديو)

وكمممان النممماس  تلمممك األجهمممزة. علمممى الممممواطنين المممذين لمممم يكونممموا يملكمممون 
يحرصون علمى الحضمور إلمى األمماكن العاممة والمقماهي بغمرض متابعمة 

                                                      
 م.0995أبو عاقلة يوسف، حديث صحفي لجريدة السودان الحديث أول يناير  55
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معين المممواظبين، البمرامج بشمكل منممتظم. وال يكماد يتخلممف أحمد مممن المسمت
إال إذا حدث له أمر جلل أقعده عن الحضور لالستماع. حتى أن أندية 

 االستماع قد أصبحت أنشط من كل األندية األخر  في المدينة. 
فزادت عدد مكبمرات الصموت التمي بعد ذلك الحكومة وتشجعت 

ميةةةةةدان وزعتهممممما علمممممى كثيمممممر ممممممن السممممماحات العاممممممة، بمممممدأتها بسممممماحة )
فممي قلممب مدينممة أم درمممان متوسممطًا الممدكاكين والمقمماهي  ( الواقممعالبوسةةتة

وكمان أكثمر مما جمذب انتبماه المسمتمعين  .56ومواقف الحافالت والتاكسي 
لإلذاعممة هممو أخبممار الحممرب التممي لممم تكممن تخلممو منهمما نشممرة مممن نشممرات 
األخبار. ذلك ألن الشعب السوداني ظل معروفًا بولعه الشمديد وتحمسمه 

فلكهممما، حتمممى ال يكممماد يضمممارعه شمممعب ممممن للسياسمممة وكمممل مممما يمممدور فمممي 
فمممي السمممودان  الشمممعوب العربيمممة وال األفريقيمممة فمممي همممذا المضممممار. فالكممملُ 

بحمممديث السياسمممة، مؤيمممدًا كمممان أم معارضمممًا. وحتمممى ليمممالي األنمممس  غمممرمٌ مُ 
ها المشمممترك همممو حمممديث قاسممممُ كثيمممرًا مممما يكممموُن واألفمممراح والمممم تم عنمممدهم 

حيمممان إلمممى منتمممديات لسمممرد السياسمممة، حيمممث إنهممما تتحمممول فمممي معظمممم األ
  األخبار وتناول األحداث والتعليق عليها.

شديدًا بمتابعمة أخبمار السودانيين  كان اهتمامُ كل هذه األسباب ل
الحرب التي تبثها اإلذاعة. حيث كان الجميع يجلسون في تلك الميادين 

                                                      
كممممان النمممماُس يتقمممماطرون كممممل يممممومه مممممن أنحمممماء العاصمممممة المختلفممممة ويجلسممممون علممممى األرض  56

الهمواء فمي السماحة المجماورة لمبنمى البوسمتة بمدينمة أم ليستمعوا إلى برامج اإلذاعة المبثوثة علمى 
 درمان.
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يستمعون ل خبار، ثم يحللون محتوياتهما ويتفماكرون حمول مما دار فيهما. 
ن خممالل تلممك المنتممديات أن  هنمماك عممددًا كبيممرًا مممن السممودانيين وظهممر ممم

كممانوا يتعمماطفون مممع ألمانيمما ال لشمميء إال ألنهمما كانممت تحممارب اإلنجليممز 
  عدوهم اللدود الذي جثم على صدورهم وأبى الرحيل من الديار.

وكمممان هنممماك سمممبٌب آخمممر وراء االهتممممام بتلمممك اإلذاعمممة وهمممو أن 
ين كمممانوا منخمممرطين فعليمممًا فمممي الحمممرب. حيمممث عمممددًا كبيمممرًا ممممن السممموداني

( وهممو االسممم الممذي كممان يطلممق علممى الجمميش قةةوة دفةةاع السةةودانكانممت )
السمموداني إبممان فتممرة االسممتعمار تحممارب مممع الحلفمماء فممي جبهممات القتممال 
خصوصًا في شمال أفريقيا وشرقها. صحيح أن  كثيرًا من السودانيين لمم 

مممم نُّ واالهمممما بحكممممم سمممميطرتها علممممى يكونمممموا متعمممماطفين مممممع بريطانيمممما وال مى
السمممودان، ولكنهممما حميمممة العالقمممة التمممي ربطمممت بمممين المتناقضمممات، حيمممث 

 جمعت أهلى الُمستعمراتم ومىنُّ استعمروها. 
مممنُّ اسمممتباح  وجمممد النممماُس وشممميئًا فشممميئًا  رىهم أن ُيمممدافعوا عىم  أن  قمممدى

، وأن فمي وضمحم النهمار ، وأن ينصمروا ممن ظلمهممعبمر السمنوات حريتهم
أن يتحممدثوا بإيجممابه عمممن و بممدون ذنممب، تلوا لبقمماء مممن سمملبهم اإلرادة يقمما

 . 57سامهم سوء العذاب

وكممممأن واقممممع الحممممال فممممي تلممممك الفتممممرة العصمممميبة قممممد فممممرض علممممى 
ةي الجميع أن يتمثلوا بعبارة  )  أنا وأخي علب ابن  عمةي، وأنةا وابةُن َعم  

                                                      
 كانت الحاميات العسكرية السودانية تقاتل في ُطبرق والسلوم والحبشة. 57
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ذي سمام أهمل ( المم حوُر النا ية(. والغريُب هنا بالطبع هو )علب الغريرع 
األرض عممممذابًا وتنكممممياًل فمممماق كثيممممرًا ويممممالت االسممممتعمار البريطمممماني كممممما 

 وصفه معظم المؤرخين. 
وفي تلك الظروف وجدت اإلذاعة مرتعها الخصيب كأول ناقمل 
ل حمممداث ممممن مواقعهممما. وقمممد اسمممتمرت فمممي تقمممديم تلمممك الخدممممة اليوميمممة 

رامج. وقمد كمان لمستمعيها، وفقًا لجدوله زمنيه تضمن شمكل ومواقيمت البم
 أول هيكل للبرامج أصدره مكتب االتصال العام على النحو التالي 

 
 مساًء افتتاح اإلذاعة 6  11الساعة 
  مساًء القرآن الكريم 6  19الساعة 
 مساًء نشرة األخبار 6  91الساعة 
 مساًء أغنية سودانية 6  21الساعة 
 مساًء ختام البرامج 6  91الساعة 
 

ل لفتممرةه مممن الممزمن ثممم تعممدل فيممما بعممد عنممدما اسممتمر هممذا الهيكمم
ازداد اهتمام الناس والتصاقهم باإلذاعة. وكان من دواعمي ذلمك االهتممام 
أن  مصممممادر األخبممممار قممممد كانممممت شممممحيحًة جممممدًا، فممممي حممممين كممممان النمممماُس 
شممغوفين بمعرفممة كممل ممما يممدور فممي سمماحة الحممرب وغيرهمما مممن المحافممل 

األجنبيممة لممم تكممن مممن القمموة  ذاعمماتم اإل أصممواتُ  وكانممتالدوليممة والمحليممة. 



-70- 

بحيمث تصمل إلمى كمل المسمتمعين فممي ربموعهم المختلفمة، ولمم تكمن هنمماك 
. مممممما لممممم تتمممموفر معممممه أي  58إذاعمممماٌت عربيممممٌة أو أفريقيممممة بالعممممدد الكممممافي 

م كانمت الحمرب 9141ُمنافسةه في مجال االسمتماع. وفمي أخريمات عمام 
علمممت ببنمممي اإلنسمممان مممما العالميمممة الثانيمممة قمممد وضمممعت أوزارهممما بعمممد أن ف

فعلمممت. وبمممدأ العمممالم كلمممه يتمممنفس الصمممعداء بعمممد نصمممف عقمممد ممممن الزممممان 
 . وسفك دماء األبرياء وغير األبرياء قضاه بين الموت والدمار

وكمممان النممماس أجمعهمممم سمممعداء بنهايمممة الحمممرب إال السمممودانيين!! 
لممميس ألنهمممم مغرممممون بسممماحات الممموغى وقعقعمممة السمممالح، أو أنهمممم ُدعممماة 

نممما كمممان الحممزُن قممد تملكهمممم بحكممم أنهممم قمممد علممموا أن  إذاعمممتهم حممرب، وال 
 ستتوقف ألن  الحربى قد انتهت. 

نعم بكل هذه البساطة ستتوقُف اإلذاعة، والسبب هو كما أعلنه 
أحممُد مسممؤولي اإلدارة البريطانيممة بممالخرطوم أن   Evance (إيفةةانسمسممتر )

المسممتعمرات ال تسمممح  ميزانيممة الحكومممة البريطانيممة التممي رصممدتها لمموزارة
باسمممتمرارها ألن  تكممماليف التسممميير ليسمممت بممماألمر الهمممين. وقمممال لإلذاعمممين 

                                                      
دخلت اإلذاعة في الدول العربية متأخرًة بعض الشيء بعد دخولها السودان. حيث لم يسمبق  58

م ومصمر التمي دخلتهما 0925ذاعمة عمام السودان فمي همذا المضممار إال الجزائمر التمي دخلتهما اإل
م والمغممرب 0934م وبممدأ إرسممالها الرسمممي مممن خممالل اإلذاعممة الحكوميممة فممي 0925اإلذاعممة عممام 

م ثممم العممراق فممي أواخممر الثالثينيممات. أممما بقيممة الممدول العربيممة فقممد دخلتهمما 0935وتممونس  0928
، األردن 0940سممعودية ، ال0940اإلذاعممة تباعممًا بعممد إذاعممة أم درمممان، حيممث بممدأت فممي سمموريا 

 .0971، وُعمان 0969، أبو ظبي 0968، قطر 0950، الكويت 0948
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إن  حكةومتي بصةدد إيقةاف هةذ  ))معه فمي مكتمب االتصمال    والعاملين
اإلذاعةةةة نهائيةةةاع، ألن بريطانيةةةا خرجةةةت مةةةن الحةةةرر ُمنهكةةةةع، وأصةةةب  

تضةب ُمراجعةة اقتصاُدها يعاني ما يعاني من الكساد والتةدهور، ممةا اق
الحسابات إلعادة التوا ن لخ ينة اإلمبراطورية. وفةوق هةذا وذا  فة ن  

 . 59 ((هذ  اإلذاعة لم توضع لها مي انية أصالع 
كممممان لهممممذا الخبممممر وقممممُع الصمممماعقة علممممى نفمممموس الممممذين ارتبطمممموا 
وجدانيًا أو ثقافيًا أو فنيًا أو اجتماعيًا بذلك الصوت الحبيب إلى نفوسهم 

(. ولمم يكمن بمقمدور أحمده أن يتصمور حياتمه ا أم درمةانهنصوت إذاعة )
بممدون سممماع هممذا الصمموت الممذي ظممل  ُيهمماجر إليممه فممي المقمماهي واألنديممة 
والمحممممالت التجاريممممة وميممممادين االسممممتماع ليقضممممي بعضممممًا مممممن سمممماعات 
المسممماء معمممه. فهمممل يجممموز أن يتالشمممى همممذا الصممموت الجميمممل بكمممل همممذه 

 البساطةئ! 
حزن علمممى مصمممير اإلذاعمممة قمممال وسمممط ذلمممك الجمممو المشممموب بمممال

لممممن معمممه ممممن اإلذاعيمممين والفنمممانين واألدبممماء  Evance (إيفةةةانسمسمممتر )
دعةوني أصةارحكم بةأنني أيضةاع َقلة ي ))الذين أزعجهم ذلك النبمأ بإيقافهما  

مثُلكم علب مصير هةذ  اإلذاعةة، وقةد أح ننةي جةداع سةماع ذلة  الخبةر 
قةرار، ولكةن دعةوني من حكومتي التي اضطرت اضطراراع التخاذ هةذا ال

                                                      
سممبقت اإلشممارة إلممى أن  ميزانيممة اإلذاعممة كانممت جممزءًا مممن ميزانيممة الدعايممة المرصممودة للحممرب  59

 وبعد انتهاء الحرب البد من إيقاف تلك الميزانية.
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. ولممم يمممض ((ين وأحةةاول إقنةةاع حكةةومتي بعةةدم تنفيةةذ مسةةؤولأنةةاق  ال
وقمممت طويمممل حتمممى عممماد مسمممتر إيفمممانس يبشمممر أصمممدقاءه والمقمممربين منمممه 
بموافقممممة حكومتممممه علممممى اسممممتمرارية اإلذاعممممة. وكممممان مممممن األسممممباب التممممي 
ساعدت على التراجع من ذلمك األممر أن  القمرار المذي حتمتمه إرهاصماُت 

واقممع االقتصممادي المتممردي لبريطانيمما بعممد انتهمماء الحممرب لممم يصممدر فممي ال
ذا أقممدمت بريطانيمما علممى إيقمماف  نممما كممان وشمميك الصممدور. وال األسمماس وال
كممل المؤسسممات التممي لممم تجممد لهمما ميزانيممًة بسممبب كسمماد الحممرب فإنهمما قممد 
تضممطر حتممى إلغممالف المستشممفيات والمممدارس. وكممان ال بممد مممن إيجمماد 

جمممة الموقمممف حتمممى ولمممو علمممى حسممماب المسمممتعمرات حلمممول عاجلمممة لمعال
نفسممها. وقممد كممان متوقعممًا أن تراجممع الحكومممة البريطانيممة نفسممها فممي قممرار 
إيقممممماف اإلذاعمممممة. وذلمممممك ألنهممممما قمممممد بمممممدأت بالفعمممممل تلعمممممب دورًا سياسممممميًا 

 واستراتيجيًا هامًا وخطيرًا بالنسبة لها. 
 ولعممل التطممور الحتمممي الممذي حممدث للبشممرية جمعمماء قبممل وأثنمماء
وبعمممد الحمممرب كمممان يقتضمممي األبقممماء علمممى مثمممل تلمممك القنممموات اإلعالميمممة 

 وليس إغالقها. مهمة والدعائية ال
صمممدر قمممرار الحكوممممة البريطانيمممة باإلبقممماء علمممى اإلذاعمممة. وقمممد 
تضمممن فقممرًة بالتصممديق علممى ميزانيممةه منفصمملة حممددتها وزارة الماليممة فممي 

عد فممممي لنممممدن لتكممممون ضمممممن مخصصممممات وزارة المسممممتعمرات لكممممي تسمممما
تسيير أعبائها وتمويل مشاريعها في المستقبل. وبعد صمدور ذلمك القمرار 
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أصمممبحت اإلذاعمممة جمممزءًا ممممن مسمممؤوليات حكوممممة السمممودان التمممي كانمممت 
. وقمممد ظممل دور اإلذاعمممة فممي همممذه المرحلمممة 60بريطانيممًة مائمممة فممي المائمممة 
 (. خدمة اإلدارة البريطانية في السودانأيضًا كما هو في السابق )

الحمممال كثيمممرًا فمممي اإلذاعمممة بعمممد صمممدور قمممرار التصمممديق اسمممتقر 
باسممتمرارها. وبممدأ دورهمما الفاعممل يظهممر بصممورة أكبممر وسممط المسممتمعين. 
وظممل برنامجهمما طمموال العممام األول ال يتجمماوز نصممف السمماعة فممي اليمموم. 
ولعل  ذلك لم ُيرُّضم ُطموحى المسمتمعين وال القمائمين بأمرهما. وظمل  مكتمُب 

الفترة يتحاور مع المهتمين ولجنة ممؤتمر الخمريجين االتصال طوال تلك 
المشمممماركة فممممي اإلشممممراف علممممى اإلذاعممممة بشممممأن زيممممادة سمممماعات البرمجممممة 

م تقممررى أنُّ يكممونى اإلرسمماُل أكثممر مممن 0940اليوميممة. وفممي العممام التممالي 
 نصف ساعة في اليوم. ولكن كيف تم ذلكئ 

ين في واقع األمر كانت اإلذاعة تعمل بواسمطة بعمض المتطموع
. ولم يكمن لمديها ممذيعون وال فنيمون وال 61من الشباب عند بداية إنشائها 

محممررون خاصممون بهمما. ولممما كممان تطويرهمما واسممتمرارها يقتضممي تعيممين 
ذلممممك الكممممادر مممممن العمممماملين فقممممد صممممدر ألول مممممرة قممممراٌر إداري بتعيممممين 

                                                      
، ولكممنُّ كممان جميممع العمماملين فيهمما مممن تبعممت اإلذاعممة فممي تلممك المرحلممة للحكومممة البريطانيممة 60

 الوطنيين.

لمم يكممن باإلذاعممة كممادٌر وظيفممٌي ثابممت ال فمي مجممال تحريممر األخبممار وال قراءتهمما وال حتممى فممي  61
 الجانب الفني والهندسي.
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. 62(عبيةةد عبةةد النةةورم هممو )0940موظممف رسمممي بهمما فممي أوائممل عممام 
وهممو الممذيع الوحيممد المذي يقممرأ  ،د أول موظممف باإلذاعمةعبيماألسممتاذ كمان 

ويممممممدير األحاديممممممث  ،ويقممممممدم الفقممممممرات كمممممممذيعه للممممممربط ،نشممممممرات األخبممممممار
 ثُمم  يختمتم اإلرسمال. ،والحوارات مع الشخصيات التي تستضيفها اإلذاعمة

نممما كممان أديبممًا ووطنيممًا شممهدت لممه أروقممُة كليممةم  ولممم يكممن مممذيعًا فحسممب، وال
الته مممع أقرانممه مممن المموطنيين، حيممث أر قى مضمماجعى غممردون صمموالته وجممو 

  .63 الحكومةم البريطانيةم بشعره المعبر وقلمه الناقد
وقمممد أشمممرف بعمممد تعيينمممه باإلذاعمممة علمممى برنمممامج ُمدتُمممه خمسمممون 

السةةةةةبت واإلثنةةةةةين دقيقمممممة يقمممممدم ثمممممالث ممممممرات فمممممي األسمممممبوع فمممممي أيمممممام )
ألحةةد والثالثةةاء ا(. أممما فممي بقيممة أيممام األسممبوع األخممر  وهممي )واألربعةةاء
ُم بالتنماوب والخميس ( فقمد كمان هنماك برنمامج آخمر مدتمه ربمع سماعة ُيقىمدى

 مع برنامجه. 
لىمممممفى األسمممممتاذ عبيمممممد عبمممممد النمممممور فمممممي منصمممممب الممممممذيع األول  خى

. المذي كمان واحمدًا ممن 64( صال  عبد القةادرباإلذاعة األستاذ األديمب )
علةةةي عبةةةد )م التمممي قادهممما الضمممابط الشممماب 0924المناضمملين فمممي ثمممورة 

( ورفاُقممه، والتممي كانممت نقطممة تحممول فممي مسممار العمممل المموطني اللطيةةف
                                                      
 .266أنظر ص  62
 محجوب عمر باشري، شخصيات سودانية، الطبعة األولى الخرطوم. 63

ء في فترة النضال ضد االسمتعمار. وكمان شمعره يفميض صالح عبد القادر أحد فحول الشعرا 64
 وطنيًة وحماسًة.
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بالسممودان. ولممم يكممن صممالح عبممد القممادر وحممده الممذي عمممل باإلذاعممة بعممد 
نممممما تعمممماون معممممه عممممدد مممممن األسمممماتذة هممممم   الشمممماعر عبيممممد عبممممد النممممور وال

( الذي ترقى في العمل اإلذاعمي حتمى متولي عيد)و (،حسين طف  كي)
محمةةةد عبةةةد الةةةرحمن )و دير سممموداني إلذاعمممة أم درممممان،أصمممبح أول مممم

 ( الذي أصبح هو ااخر مديرًا لإلذاعة فيما بعد. الخانجي
وكانمممممت اإلذاعمممممة فمممممي بدايمممممة نشمممممأتها قمممممد اسمممممتقبلت عمممممددًا ممممممن 
اإلداريين البريطانيين الذين تعاقبوا على اإلشراف عليها. حيث جاء فمي 

رف عليهما خمالل السمنوات المذي أشم Mr. Kertrek( مسةتر كرتةر البداية )
  .من عملها الخمس األولى

كمممان أول قمممرار يصمممدر بتعيمممين ممممدير رسممممي لهممما بعمممد سلسممملة و 
البريطممماني  Vinsh Doson( فةةةن  دوسةةةون المشمممرفين همممو قمممرار تعيمممين )

م. وقممد أختيمممر 0945كمممديره لهممما فممي شمممهر نيسممان أبريممل عمممام الجنسممية 
تممي ظممل مكتممب االتصممال المممدير مممن إنجلتممرا رأسممًا ليقمموم بهممذه المهمممة ال

العممممممام البريطمممممماني يعممممممين لهمممممما مشممممممرفين مممممممن ممممممموظفي السمممممملك اإلداري 
الموجممودين بممالخرطوم، فيمارسممون الممدور القيممادي لإلذاعممة رغممم أنهممم لممم 

 يكونوا يتمتعون بصفة المدير. 
أول يممارس أعبماءه كم Vinsh Dosonاستمر مسمتر فمنش دوسمون 

ت تقدم باستقالته للحكوممة مدير رسمي لإلذاعة، ولكنه وبدون أي مقدما
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، ثم أصدرت قرارًا فوريمًا 65البريطانية. وقد قبلت الحكومة تلك االستقالة 
( ممديرًا لإلذاعمة خلفممًا لمسمتر دوسمون. كممان متةولي عيةةدبتعيمين األسمتاذ )

األسمممتاذ متمممولي عيمممد همممو أول ممممدير سممموداني يتمممولى ذلمممك المنصمممب. ثمممم 
 .66لممممى قيممممادة اإلذاعممممة السممممودانيين ع يرينتمممموالى بعممممده عممممدد مممممن المممممد

وبممالطبع فممإن طبيعممة اإلدارة فممي تلممك المراحممل األولممى تختلممف عنهمما فممي 
 السنوات الالحقة، خصوصًا في فترة ما بعد االستقالل. 

 
  البداية والمقر

كممممان كممممل النمممماس يتسمممماءلون فممممي البدايممممة، مممممن أيممممن يممممأتي هممممذا 
 وسمممرعان مممما تبمممين لهمممم أنمممه ئالصممموت المممذي ينسممماب عبمممر الممممايكروفون 
( بمأم درممان البوسةتة والتلغةرافينبعث من غرفمة صمغيرة داخمل مكتمب )

Omdurman Post Office بمدأت إذاعمًة صمغيرًة متواضمعة، تبمث برامجهما .
ثمممم سمممرعان مممما تطمممورت خمممالل  ( فمممي األسمممبوع،مةةةرةع واحةةةدةع المحمممدودة )

 ( في األسبوع. ثالث مرات( إلنشائها إلى )الشهر األول)

                                                      
كانت تلك االستقالة لغزًا محيرًا للكثيرين المذين لمم يتصموروا أن يتنحمى أحمد البريطمانيين عمن  65

في تلك المرحلة الدقيقة التي شهدت تناميًا فمي الحركمة الوطنيمة وصمل  المهممثل ذلك المنصب 
 ته عديدة.إلى حد االشتباك في مرا

كان مستر فنش دوسون هو المدير البريطاني الوحيد إلذاعة أم درمان، حيمث لمم يمتم تعيمين  66
نممما تممم تعيممين سممودانيين لممذلك المنصممب. ولكممن فممى واقممع األمممر  أي بريطمماني كمممديره بعممد ذلممك، وال

 ظلت بريطانيا هى المسيطرة على زمام األمور حتى في مرحلة تعيين المدراء الوطنيين.
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مممممدير المخممممابرات البريطمممماني  Mr. Pennyكممممان مسممممتر بنممممي و 
بالسممممودان هممممو المشممممرف األول عليهمممما منممممذ اليمممموم األول لتأسيسممممها. وتممممم 

، Edward Atiyaهمممم إدوارد عطيمممة  تعيمممين مشمممرفين آخمممرين يتبعمممون لمممه
 . Mr. Yennومستر ين  Metchael Esawiوميشيل عيساوي 

وكمممممان همممممؤالء الثالثمممممة همممممم المشمممممرفين الفعليمممممين المممممذين ارتبطممممموا 
ارتباطممًا وثيقممًا، فممي حممين ظممل مسممتر بنممي المشممرف األول منفممذًا  باإلذاعممة

لسياسة الحكومة البريطانية من على البعد، ولم يتدخل حسب توجيهمات 
 الحكومة البريطانية بشكل مباشر. 

وكان إدوارد عطية وميشيل عيساوي من المسيحيين اللبنمانيين، 
حكوممة بالسمودان، الذين استجلبتهم حكومة بريطانيا للعمل في دواويمن ال

شأنهم في ذلمك شمأن العديمد ممن السمريان واألرممن واألقبماط المذين جماءوا 
مممن  Pennyألداء نفممس المهمممة. وبعممد فتممرة مممن الممزمن أعفممي مسممتر بنممي 

لمُتسند إليه مهمٌة أخر  ال عالقة لهما  منصبه كمشرف عام على اإلذاعة
 .Mr. Arber 67، وعين بداًل منه مستر آربر بالعمل اإلذاعي

 
 

          

                                                      
يشممغل منصممب ضممابط االتصممال العممام للحكومممة البريطانيممة  Mr. Arberان مسممتر آربممر كمم 67

 بالسودان.
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 انتقال اإلذاعة لبيت األمانة
م انتقلمممت 0942بعمممد سمممنتين ممممن إنشمممائها، وبالتحديمممد فمممي عمممام 

اإلذاعمممة ممممن مبممماني بوسمممتة أم درممممان إلمممى منمممزل صمممغير تمممم اسممممتئجاره 
وقمد كمان ذلمك المنمزل متواضمعًا . بمدينة أم درمان ليكمون مقمرًا مؤقتمًا لهما

( بمدينمممة أم مدرسةةةة القةةةابالتإلمممى أبعمممد الحمممدود. وموقعمممه بمممالقرب ممممن )
 . 68( بيت األمانةدرمان، بمنطقة مدرسة )

ولمم يكممن ذلممك المنمزل مقممرًا مناسممبًا إلذاعمة علممى اإلطممالق بحكممم 
تصمممميمه البسممميط وشمممكله المتواضمممع. ولكمممن لمممم يكمممن باإلمكمممان فمممي تلمممك 

كممان يحمموي أربممعى ُغممرفه صممغيرة، و الظممروف أن يممتم تغييممره بأحسممن منممه. 
أمتمممار وهمممي أكبمممر الغمممرف، وقمممد اسمممتخدمت  4×4ة واحمممدة منهممما بمسممماح

. 3×3وبقيممة الغممرف كانممت مسمماحتها . كأسممتديو لبممث البممرامج علممى الهمموا
وقممد أصممبحت واحممدٌة منهمما مكتبممًا خاصممًا باألخبممار، والثانيممة مكتبممًا لحفممظ 

ورغمممًا عممن  .69المممواد واألرشمميف، والثالثممة كانممت بمثابممة مكتممب للعمماملين
كممممان أفضممممل بكثيممممر مممممن موقعهمممما السممممابق تواضممممع ذلممممك المنممممزل إال أنممممه 

                                                      
مدرسة بيت األمانة من أعرق المدارس بأم درمان، وتعود تسمية بيت األمانة إلى أيام دولمة  68

المهديمممة، حيمممث أطلقمممت كثيمممر ممممن األسمممماء علمممى أحيممماء ومبممماني المدينمممة ممممن خلفيمممات إسمممالمية 
 الدولة المهدية مثل بيت المال والمالزمين والعرضة وبيت األمانة. فرضتها طبيعة

( فمي كمواال لمبمور عنمد زيارتمه علةي شةموهذه المعلومة رواها للمؤلمف األسمتاذ البروفيسمور ) 69
م لحضممور مممؤتمر االتصممال الممذي نظمتممه منظمممة 0997آب أغسممطس عممام  5لماليزيمما فممي يمموم 

 .ALESCOألسكو 
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بمبممماني البوسممممتة. وقممممد لعبممممت ظممممروف الموقممممع وقيمممممة اإليجممممار دورًا فممممي 
اختيممار هممذا المكممان الجديممد الممذي يتوسممط الحممي الممذي سممبق أن أقممام بممه 
جهاديممُة المهممدي عنمممدما أسسمموا مدينمممة أم درمممان العاصممممة الوطنيممة فمممي 

 م. 0885عام 

ة، وال أجهمممزة تكييمممف تبمممث وبمممالطبع لمممم تكمممن هنممماك مكاتمممب وثيمممر 
نما كان اإلذاعيمون يجلسمون  الهواء العليل كما هو حال اإلذاعة اليوم، وال

وهمم يتصمببون عرقمًا. بكمل هممة في تلك الغمرف الصمغيرة يمؤدون عملهمم 
لضمميقم جممدرانها  70( أبةةراس الحمةةاموقممد أطلممق عليهمما أحممُد الُظرفمماء اسممم )

 وعدم وجود نوافذ صحية بها. 
صال  عبد القادر، ومتولي عيد، وحسين طةف وكان األساتذة )

 -وهممم الرعيممل األول مممن اإلذاعيممين-(  كةةي، ومةةن بعةةدهم علةةي شةةمو
يجلسمممون فمممي تلمممك األبمممراج، يكتبمممون البمممرامج واألخبمممار وُهممممُّ ال يكمممادون 
يتبينممون سممطور األوراق مممن ضممعف لمبممات اإلضمماءة والعممرق المتصممبب 

وب أشممد مممن حممرارة مممن وجمموههم. ورغممم ذلممك كممان الحممماس وحممرارة القلمم
بًا كمممما المممماء المممزالل. وكمممانوا  مممذُّ الشممممس، فيخمممرج الحمممديث ممممن أفمممواههم عى
يتبمممارون فمممي كسمممب ود المسمممتمعين المممذين يرهفمممون السممممع بدقمممة وجديمممة 
اللتقمماط كممل ممما ُيبممُث عبممرى األثيممر مممن بممرامج وأخبممار وغيرهمما. فممي تلممك 

المغممرمين الفتممرة بممدأت اإلذاعممة تسممتقبل عممددًا مممن الممزوار مممن مسممتمعيها 

                                                      
 األستاذ المرحوم متولي عيد. أطلق عليها ذلك االسم 70
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بممما تقدمممه مممن بممرامج. ولممذلك كثيممرًا ممما ضمماق المكممان بالضمميوف، فضمماًل 
وظلمت . عن ضيقه بالموظفين وعدم مقدرته على اسمتيعاب حجمم العممل

البرامج الحية تذاع من ذلك المنزل الصغير، رغمى أنها لم تكن بالوضموح 
 والصممفاء المطلمموب، حيممُث ظل ممتُّ تتخلُلهمما بعممُض األصمموات الدخيلممة مممن
هنما وهنماك أثنماءى سماعات اإلرسمال. وكمان المسمتمعون يلتقطمون أصمواتى 
بعضم الحيوانات التمي تممر بشمارع اإلذاعمة كمالحمير والحصمين واألغنمام 
وغيرهما. وكثيمرًا مما اسممتمع النماس لصموتم ديمكه شممهير ظمل يصميح طمموال 
سممممماعات اإلرسمممممال الصمممممباحية، حتمممممى حسمممممب المممممبعض أن اإلذاعمممممة قمممممد 

 ائمين أثناء تقديم البرامج. استجلبته ليوقظ الن
وكانت اإلذاعة في تلك الفترة فمي غايمة البسماطة والتواضمع ممن 
حيممممُث شممممكل المبمممماني واألثاثممممات، رغممممم أنهمممما كانممممت فممممي غايممممة الخطممممورة 
واألهميممة مممن حيممُث الممدور الملقممى علممى عاتقهمما. ولممما لممم يكممن باإلمكممان 

رًا فقمد اكتفمت إنشاء أستديوهات رسمية في ذلك المنزل الذي كان ُمستأج
اإلذاعمممة بمممذلك األسمممتديو الصمممغير والوحيمممد بهممما، والمممذي لمممم يكمممن قمممد ُبنممميى 
بمواصممممفات األسممممتديوهات الحقيقيمممممة. ولممممذلك تممممم إنشممممماء أسممممتوديو آخمممممر 
لتسمميير العمممل فممي داخممل مكتمممب االتصممال العممام بممالخرطوم، مممما جعمممل 
 ك.اإلذاعيين يتنقلون بين أم درمان والخرطوم كلما دعت الحاجة إلى ذل

( بالقمماهرة قممد بممدأت إرسممالها ركةةن السةةودانفممي تلممك الفتممرة كانممت إذاعممة )
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. 71المذي عممانق آذان المسمتمعين ألول مممرة فممي أواخمر عقممد األربعينيممات 
فخلقمممت شممميئًا ممممن التنمممافس علمممى األثيمممر، الشممميء المممذي أفممماد المسمممتمعين 
كثيمممرًا. حيمممث إنمممه كلمممما كثمممرت قنممموات اإلرسمممال اإلذاعمممي كلمممما زاد حجمممم 

مج والخمممدمات المقدممممة، وبالتمممالي يزيمممد حجمممم المنافسمممة علمممى جمممذب البمممرا
 . 72 المستمعين

وقمممد بمممدا أن إذاعمممة ركمممن السمممودان قمممد سمممعت جاهمممدًة لكسمممب ود 
المسممممتمعين السممممودانيين ألنهمممما أنشممممئت خصيصممممًا لخممممدمتهم. ولممممما كممممان 
المسممتمعون ال يجممدون غيممر إذاعممة أم درمممان التممي ظلمموا يتحلقممون حولهمما 

تمتعوا ببرامجهمما فقممد وجممدوا فممي إذاعممة ركممن السممودان فممي األمسمميات ليسمم
إضمممممافًة مقبولمممممًة ومحببمممممًة لهمممممم فيهممممما المزيمممممد ممممممن الجرعمممممات السمممممودانية، 

 خصوصًا في مجال الغناء والمواد الثقافية وبرامج المنوعات. 
ممدعاًة للفخمر واالعتمزاز والفمرح، ألنهما قمد ركن السودان كانت و 

م ممممممواد شمممممبيهة كاألغنيمممممات بمممممدأت تجممممماري إذاعمممممة أم درممممممان فمممممي تقمممممدي
والقصممممائد السممممودانية، فضمممماًل عممممن المعلومممممات الثقافيممممة، وألمممموان التممممراث 
المحلممممي لكثيممممره مممممن بقمممماع السممممودان التممممي أسممممهمت فممممي إثممممراء المكتبممممة 

. وقد دعمتها في ذلك خبرة مصر الواسعة في مجال العمل 73الصوتية 
                                                      
 م.0948كانون أول ديسمبر عام  05بدأ إرسال إذاعة ركن السودان ألول مرة في يوم  71

عن م، حديث مع األستاذ متولي عيد 0962مجلة هنا أم درمان، عدد الخميس أول مارس  72
 .07تاريع اإلذاعة، ص 

 م.0979يو ما 05حديث الذكريات، أبوعاقلة يوسف اإلذاعة السودانية 73
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ملة، حيث اإلذاعي التي سبقت السودان بأكثر من خمسة عشر عامًا كا
بدأت اإلذاعمة المصمرية بثهما منمذ منتصمف العشمرينيات. وكانمت منافسمة 
األثير هذه المرة بمردًا وسمالمًا علمى المسمتمعين، وليسمت كمعركمة األثيمر 
التي دارت رحاهما بمين بريطانيما وألمانيما والتمي رممت بم الف األبريماء فمي 

  أتون الجحيم.
 

  التسجيل علب األسطوانات
سودانية، شأنها شأن كمل اإلذاعمات الوليمدة، قمد كانت اإلذاعة ال

مباشمممرًة دون تسممممجيل. وذلممممك  بمممدأت بأسمممملوب بمممث البممممرامج علمممى الهممممواء
األسمممملوب كممممان يقتضممممي أن يكممممون مقممممدم البممممرامج أو قممممارو األخبممممار أو 
المغني موجودًا باألستديو لحظة بث المادة المذاعة ليقدمها علمى الهمواء 

 مباشرًة. 
ب قممد كممان صممعبًا وال يخلممو مممن الخطممورة، ورغممم أن  هممذا األسمملو 

آنممذاك إجمراء التسممجيل بشممكله المذي نممراه اليمموم.  إال أنمه لممم يكمن باإلمكممان
وذلممممك ألن  أشممممرطة التسممممجيل المغنطيسممممية الحديثممممة التممممي تسممممتخدم اان 

 باإلذاعات لم تكن متوفرة. 
ولممم يكمممن بمقممدور اإلذاعمممة أن تشممتري أي تقنيمممة متقدمممة، بحكمممم 

ة المرصمممودة لهممما آنمممذاك. وحتمممى األسمممتديوهات التمممي يمممتم ضمممعف الميزانيممم
نمما كانمت  فيها إنتاج البرامج لم تكمن بشمكلها الحمديث المذي نمراه اليموم، وال
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فمممي غايمممة التواضمممع. وفممموق همممذا وذاك فمممإن  اإلذاعمممة الحيمممة علمممى الهمممواء 
ليست من األمور السهلة، بل هي في غاية الصعوبة. وتكمن خطورتها 

ت للمستمعين مادٌة ال ترغُب اإلذاعُة في خروجهما، في حالة ما إذا خرج
 فهذه المادة ال يمكن لحاقها إلى األبد. 

كان جميمع اإلذاعيمين والفنمانين حمذرين إلمى أبعمد الحمدود عنمدما 
يكونمممون علمممى الهمممواء حتمممى ال يقمممع المحظمممور المممذي قمممد يكلمممف الشمممخص 

ر المذي وظيفته إن لمم يكلفمه حياتمه ذاتهما. ورغمم أن أسملوب البمث المباشم
نتحمممممدث عنمممممه اان قمممممد فرضمممممته ظمممممروف البدايمممممة المتواضمممممعة، إال أنمممممه 
وللمفارقات الطريفة أصبح هو األسلوبى األفضل فمي عمالم اليموم. حيمث 
عادت معظم إذاعات العالم في السنوات األخيرة ألسلوب البث المباشمر 
على الهواء الذي اعتبرته أفضل األساليب للعمل اإلذاعي، ألنه الوسيلة 

ن   وحيدة لمالحقة األحداث الدائرة في عمالم اليموم لحظمًة بلحظمة.ال بمل وال
اإلذاعمممات التمممي تبمممث برامجهممما حيمممًة اان، تعتبمممر همممي األحمممدث واألقمممو  
واألكثمر جمهممورًا، ألن  ذلممك يعنممي المواكبمة وسممرعة الخدمممة وعممدم التممأخر 

  في مالحقة األحداث.
اإلذاعممة  بعممد تلممك المرحلممة التممي اسممتمرت تسممع سممنوات أدخلممت

التسةةةةةجيل علةةةةةب م وألول ممممممرة منمممممذ تأسيسمممممها نظمممممام )0949فمممممي عمممممام 
ة. ثممم سممجلت المهممم(. فقامممت بتسممجيل عممدد مممن األحاديممث األسةةطوانات

بعممد ذلممك البممرامج والتمثيليممات اإلذاعيممة واألغمماني والموسمميقى والتعليقممات 
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لممم تكممن عمليممة التسممجيل علممى األسممطوانات عمليممة و وغيرهمما مممن المممواد. 
ى اإلطممممالق، بممممل كانممممت هممممي األخممممر  فممممي غايممممة الصممممعوبة سممممهلًة علمممم

والخطممورة لمممن يقمموم بهمما مممن الفنيممين. حيممث كممان الفنيممون يبممذلون جهممدًا 
 خارقًا حتى يخرج التسجيل بالمستو  المطلوب. 

وكان أكثر ما يزعجهم هو األخطماء التمي قمد يرتكبهما المتحمدث 
. 74 ن جديممدأو المغنممي، والتممي تحتمماج إلممى إعممادة تسممجيل األسممطوانة ممم

فتسممممجيل األسممممطوانة لمممميس كتسممممجيل الشممممريط المغنطيسممممي الممممذي يمكممممن 
نمممما همممي محفوفمممة بالمخممماطر فمممي كمممل مراحمممل  مسمممحه والعمممادة تسمممجيله، وال
إنتاجها. ذلك أن األسطوانة تعتبر كتلًة متماسمكة ممن البالسمتيك المقمو  

 الذي ال يسهل مسحه وال إعادة التسجيل عليه. 
م األسمممطوانات محفوفمممًا بخطمممر وفممموق همممذا وذاك، كمممان اسمممتخدا

آخر يتمثل في قابليتها للشروخ والكسور أثناء نقلهما أو تنظيفهما أو حتمى 
إذا سمممقطت ممممن رفممموف المكتبمممة. فضممماًل عمممن ذلمممك، كانمممت الممممادة التمممي 
تصنع منها األسطوانات حساسًة جدًا لتقلبات الطقس ممن حمرارة وبمرودة 

األسمطوانات مسمتمرًا ورطوبة. ولكن رغم كل ذلك، فقد ظمل التعاممل ممع 
المنمممزل المممذي بمممدأت فيمممه  فمممي اإلذاعمممة طممموال تلمممك الفتمممرة. كمممان تواضمممعُ 

ين مسممممؤولاإلذاعممممة، والصممممعوبات التممممي واجههمممما العمممماملون قممممد جعلممممت ال
                                                      
حممديث إذاعمممى للمرحمموم النمممور موسمممى أحممد أوائمممل الفنيممين المممذين عملممموا باإلذاعممة فمممى أواخمممر  74

األربعينيات. وقد أذيع هذا الحديث الذ  ضم ثالثًة من اإلذاعيين هم حسن القاسم وبكري مشى 
 م.0976والنور موسى ضمن برامج عيد األضحى عام 
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يفكرون في استبدال ذلك المنمزل الصمغير بجموار مدرسمة القمابالت بمقمر 
لعمممل آخممر يكممون أكثممر رحابممًة وأكثممر هممدوءًا ليتوافممق مممع طبيعممة وحجممم ا

اإلذاعي الذي ظمل يمزداد أهميمًة وتعقيمدًا كمل يموم. حيمث صمدر قمرار ممن 
مكتممب االتصمممال العممام قضمممي بنقمممل اإلذاعممة ممممن ذلمممك المنممزل إلمممى مقمممر 
جديمممممممد أكبمممممممر وأفضمممممممل يمكنمممممممه أن يسمممممممتوعب حجمممممممم األعبممممممماء المنوطمممممممة 
 باإلذاعيين. وبالفعل حزم اإلذاعيون أمتعتهم وانتقلوا إلى المبنى الجديد.

 
  إلذاعة لمقرها الدائمانتقال ا

كانت تلك االنتقالة الكبر  في مجال العمل اإلذاعي قمد تمثلمت 
في افتتاح مبماني اإلذاعمة الرسممية بمالقرب ممن مجمر  نهمر النيمل بمدينمة 
أم درمممان. وهممي المبمماني التممي تمثممل المقممر الممدائم لهمما، والتممي ظلممت بهمما 

. 75م 0957م اإلذاعة إلمى اليموم. وقمد كمان ذلمك االنتقمال فمي صميف عما
حيث بنيت بهما أحمدث األسمتديوهات الواسمعة وجلبمت لهما أجهمزة جديمدة، 
وزودت المكاتممب واألقسممام المختلفممة باألثاثممات التممي غيممرت وجممه اإلذاعممة 

 تغييرًا جذريًا. 

كممان ذلممك الحلممم قممد راود جميممع العمماملين الممذين تعشممقوا عملهممم 
الممممة. وقممممد وأخلصمممموا لممممه فممممي الظممممروف الصممممعبة التممممي سممممبقت تلممممك االنتق

استمرت عملية البناء زهاء األربع سنوات، حيث كمان الكثيمر ممن سمكان 
                                                      
 نشاء اإلذاعة الحديثة في ذلك العام.رصدت اإلذاعة مبلس ثمانين ألف جنيه إل 75
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أم درمممان يمممرون علممى العمممال وهممم يبنممون صممرح اإلذاعممة، فيسممتحثونهم 
علممى إكمممال العمممل حتممى يسمممع صمموت السممودان فممي كممل مكممان. وكممان 
أسعد الناس بذلك اإلنجاز هم أهل اإلذاعمة أنفسمهم، المذين اكتمووا بنيمران 

 ر القديم بكل سلبياته ومشاكله. المق
م كمممان أول مممما الحظمممه 0957وبافتتممماح المبممماني الجديمممدة عمممام 

المسممتمعون هممو اختفمماء تلممك األصمموات التممي كانممت تفممرض نفسممها علممى 
المممايكروفون، عنممدما كانممت اإلذاعممة بممالقرب مممن مدرسممة القممابالت وبيممت 

اإلمكمان األمانة. واختفي صوت ذلك المديك ممن أثيمر اإلذاعمة، وأصمبح ب
 االستماع إليها بوضوح أكثر. 

تطممل المبمماني التممي انتقلممت إليهمما اإلذاعممة علممى نهممر النيممل الممذي 
ينسمماب بجانبهمما فممي دعممة تشممبه دعممة الفاتنممات الرائعممات الالئممي خمجممن 
داللمممميكهن ذات مسمممماء جميممممل قاصممممدات سممممورها العظمممميم عنممممد األصمممميل، 

ر السممنين، ليقممدمن فممروض المموالء والطاعممة لمممن نضممحت عممن ثوبهمما غبمما
وتوشحت في ليلة عرسها قالدات الفرح والبهجمة والتبماهي. إنهما عمروس 

علمممى ضمممفة  76الرابضمممات بقربهممما  النيمممل التمممي مممما فتئمممت تقمممول للطممموابي
إذا كةةان قةةدركن أيتهةةا الطةةوابي الرابضةةات علةةب المةةداخل أن  } النيممل  

تحرسن العرين من غدر المستعمرين في قةديم ال مةان، فة ن  قةدري أنع 
                                                      
م لحمايممة واجهممتهم مممن مممدافع اإلنجليممز 0885هممذه الطمموابي بناهمما جنممود المهممدي فممي عممام  76

المذين كممانوا يتصميدون الجهاديممة ببنممادقهم ممن منطقممة المقمرن بممالخرطوم وجزيممرة تموتي علممى النيممل 
 األزرق.
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ةةرعض  والشةةرف، أب قةةي بجةةانبكن  أحةةرس التةةراَث والهويةةة، أذود عةةن الع 
وأحمل بين جوانحي أصالة الشعر األبي وتراثةف األصةيل، ويةا لةف مةن 

 {.قدٍر جميل
 

  أستديوهات اإلذاعة
يىمممتُّ داخمممل اإلذاعمممة عنمممد افتتاحهممما أربعمممة أسمممتديوهات كبيمممرة،  ُبنم

ومونتممماج وبمممث لتلبيمممة متطلبمممات العممممل ممممن تسمممجيل  كانمممت تكفمممي آنمممذاك
علمممى الهمممواء. منهممما إثنمممان بحجمممم كبيمممر تمممم تشمممغيلهما خصيصمممًا لتسمممجيل 

(، فمي B( وأسمتوديو )Aالمواد الغنائية والموسيقى والدراما هما أستوديو )
( E( وأسممممتوديو )Cحممممين ظممممل األسممممتوديوهان ااخممممران وهممممما أسممممتوديو )

يعممممالن بشمممكل منمممتظم فمممي خدممممة البمممث اإلذاعمممي المباشمممر أي نشمممرات 
خبمممار والمممربط ومممما إلمممى ذلمممك ممممن فقمممرات البمممرامج الحيمممة التمممي ال تممممر األ

 . 77بقنوات التسجيل العادية 
م 0962( فممممي عممممام عبةةةةودوعنممممدما أصممممدرت حكومممممة الفريممممق )

قرارهمممما بإنشمممماء تلفزيممممون السممممودان، لممممم تكممممن هنمممماك أسممممتديوهات خاصممممة 
تستوعب العمل التلفزيوني الجديد، خصوصًا وأن التلفزيون قد بدأ عملمه 

( المجماورة لإلذاعمة. فتبمرع القةومي لكونةدة المسةرحلرسمي ممن مبماني )ا

                                                      
لعمليممة باإلذاعممة التممى امتممدت سممتة المعلومممة مممن المؤلممف وقممد اسممتقاها مممن خممالل تجربتممه ا 77

 عشر عامًا.
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( الممذي يعتبممر أكبممر أسممتديوهات اإلذاعممة علممى Bمممدير اإلذاعممة بأسممتديو )
اإلطممممالق، ومنحممممه للتلفزيممممون ليكممممون أول أسممممتديو يبممممث إرسممممال تلفزيممممون 

( باإلذاعممة حتممى Bالسممودان. وظممل  التلفزيممون يعمممل مممن داخممل أسممتديو )
سمممتديوهات خاصمممة فمممي مقمممره بلكونمممدة المسمممرح القمممومي، التمممي بنيمممت لمممه أ

ظلت مقرًا دائمًا للتلفزيون إلى يومنا هذا. وعندئذ انتقل إرسمال التلفزيمون 
 ( الذي عاد مرًة أخر  ألمه اإلذاعة. Bمن أستديو )

م تمممممممم افتتممممممماح أربعمممممممة 0976فمممممممي شمممممممهر شمممممممباط فبرايمممممممر عمممممممام 
(، خليةةةةل فةةةةرح، )(كرومةةةةةأسممممتوديوهات إذاعيممممة أطقممممت عليهمممما أسممممماء )

. وهممي أسممماء المطممربين األوائممل الممذين 78( عائشةةة الفالتيةةة)و (سةةرور)
 تعاملوا مع اإلذاعة في بداياتها. 

فأسممتديو كروممممة وأسممتديو خليمممل فمممرح مممن األسمممتديوهات الكبيمممرة 
نسمممبيًا، حيمممث يسمممتخدمان للبمممرامج التمممي يؤمهممما الجمهمممور أو المسلسمممالت 

ممن الممثلمين، إلمى جانمب تسممجيل  اإلذاعيمة التمي يشمارك فيهما عمدد كبيمر
األغنيات التمي يشمارك فيهما عمدد ممن العمازفين أعضماء الفمرق الموسميقية 
الكبيمممممممرة. أمممممممما أسمممممممتديو سمممممممرور وأسمممممممتديو عائشمممممممة الفالتيمممممممة فهمممممممما ممممممممن 

                                                      
حضر المؤلف افتتاح هذه األستديوهات الذي قمام بمه رئميس الجمهوريمة جعفمر محممد نميمري  78

فممى احتفمماله حضممره وزراء الثقافممة واإلعممالم والماليممة والمواصممالت ومستشممار الممرئيس الصممحفي. 
و، إال أن  وزيمر الثقافمة رأ  أن تفتمتح مماي 25وكان هناك قراٌر سابق بأن يتم افتتاحهما فمى أعيماد 

حالمما ينتهممي العممل فممي تشمييدها، لتواكممب التطمور الملحممول المذ  طممرأ علمى العمممل اإلذاعمي فممي 
 تلك المرحلة.
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األسممممممتديوهات الصممممممغيرة الحجممممممم، والتممممممي تسممممممتخدم عممممممادًة فممممممي تسممممممجيل 
ختلفممة والبممرامج األحاديممث والبممرامج الكالميممة، كالمقممابالت والتعليقممات الم

 السياسية والرياضية واألدبية وما إلى ذلك. 
وكمممان همممذان األسممممتديوهان كثيمممرًا ممممما أسمممهما فممممي بمممث اإلرسممممال 

(. إال أن E( أو )Cالمباشممممر عنمممممد تعطممممل أسمممممتديوهات البممممث الرئيسمممممي )
أسممتديو الفالتيممة قممد أصممبح فممي السممنوات األخيممرة مممن القممرن المنصممرم ال 

الكاسيت الخاصة التمي تقمدمها اإلذاعمة بمين ُيستخدم إال لتسجيل أشرطة 
الحممين وااخمممر هديممًة لمممبعض الشخصمميات. ويضمممم األسممتديو فمممي داخلمممه 
عممددًا مممن أجهمممزة التسممجيل التالفمممة التممي يبممدو وأن اإلذاعمممة قممد آثمممرت أن 

 تجعل من هذا األستديو مخرنًا لها. 
م تممممممم افتتمممممماح أربعممممممة 0977أيممممممار مممممممايو عممممممام  27وفممممممي يمممممموم 
(، محمةةةةةد بةةةةةابكرباإلذاعمممممة أطلمممممق عليهممممما أسمممممماء  )أسممممتديوهات أخمممممر  

(. وأصمبحت همذه األسمتديوهات ُتعمرف الدوحةة( و)خةانجي(، )السماني)
(. وقممممد جمممماءت أحممممدث وأفضممممل عطمممماءًا مممممن مجموعةةةةة الدوحةةةةةباسممممم )

( التي سبقتها في اإلنشاء. حيث روعي فمي تصمميمها مجموعة كرومة)
 أال تتداخل فيما بينها. 

الممممدخل الرئيسمممي ل سمممتديو، حيمممث إن  والتمممداخل هنممما نعنمممي بمممه 
لكل واحد من أستديوهات هذه المجموعة مدخاًل منفصاًل ومستقاًل تمامًا 
عن األستديو الذي يليه. ولذا فهي ليست كأسمتديوهات مجموعمة كروممة 
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التمممي تشمممترك جميعمممًا فمممي ممممدخله واحمممد، ممممما سمممبب كثيمممرًا ممممن اإلزعممماج 
اءت أسممممماء هممممذه المجموعممممة للعمممماملين داخلهمممما أثنمممماء التسممممجيل. وقممممد جمممم

الجديممدة مممن بعممض المعممالم واألفممراد الممذين لعبمموا دورًا فممي مسمميرة اإلذاعممة 
 وهي كما يلي 
 

 وهمو قمد أخمذ ممن اسمم العاصممة القطريمة المعروفمة أستوديو الدوحة  
 تقديرًا للمساعدات الفنية التي قدمتها دولة قطر لإلذاعة السودانية. 

 
 اسمم محممد عبممد المرحمن الخمانجي رابممع    مممأخوذ ممنأسةتديو خةانجي

 مدير لإلذاعة.
 
 مممأخوذ مممن اسممم الشمميع السممماني أحمممد عممالم أحممد أسةةتديو السةةماني  

المنشمدين السمودانيين المذين أثمروا مكتبمة اإلذاعمة بعشمرات القصمائد  كبار
 الدينية. 

 
 بمابكر أحمد كبمار    مأخوذ ممن اسمم الشميع محممدأستديو محمد بابكر

تحلممممق  ن الكممممريم باإلذاعممممة. وكممممان لصمممموته حممممالوة وطممممالوةقممممارئي القممممرآ
 بالسامعين في عوالم من العرفمان القرآنمي السمامي. وكمان النماس يمذرفون 
الممممدموع مممممن الوجممممد المممممذي يثيممممره صمممموت ذلمممممك الشمممميع الجليممممل الممتلمممممئ 
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مجموعةة بالخشوع والمهابة. وبافتتاح هذه المجموعة من األسمتديوهات )
عمممدد ال يسمممتهان بمممه ممممن األسمممتديوهات ( أصمممبح لمممد  اإلذاعمممة الدوحةةةة

الجيمممدة، بلمممس عمممددها اإلثنمممي عشمممر. واسمممتطاعت أن تقمممدم خدممممًة إذاعيمممًة 
أفضل، تمثلت في تطور أساليب اإلخراج والمونتاج والتسجيل. وأتاحمت 
فرصممًا أكبممر لإلعممداد وتجويممد األداء. فقممد صممممت أسممتوديوهات اإلذاعممة 

ألمانيةةا دات حديثممة مممن )الحاليممة علممى أحممدث األسمماليب. وجلبممت لهمما معمم
( التمي كانمت تسمتخدم البريطانيةة( فضاًل عمن األجهمزة )وهولندا واليابان

 . Marconi( ماركونيفي الماضي وهي أجهزة شركة )
وأسممتوديو اإلذاعممة كممما هممو معممروف فممي كممل بقمماع الممدنيا ينقسممم 
إلى غرفتين مختلفتين، واحدة للمذيع، والثانية للفني أو مهندس الصموت 

سمى في بعض األحيان. حيث تضم غرفة المذيع أهم عنصر في كما ي
العمليمممة اإلذاعيمممة وهمممو الممممايكروفون، وسمممماعًة لترجيمممع الصممموت الخمممارج 
مممن األسممتوديو، ومنضممدًة يجلممس خلفهمما المممذيع لتقممديم الفقممرات المختلفممة 

 من أخبار ومواد إذاعية. 

ببمدء ويزود األسمتديو اإلذاعمي بلمبمة إشمارة حممراء تضماء إيمذانًا 
قممراءة المممادة التممي لديممه سممواء أكانممت نشممرًة ل خبممار أو تعليقممًا أو غيرهمما. 
ولعل هذه اإلشارة تبدو مغايرًة لكل اإلشارات المتعارف عليها، حيث إن 
اإلشارة الحمراء تعني لكمل بنمي اإلنسمان التوقمف عمن المسمير خصوصمًا 

 االنطالق.  عند شارات المرور وغيرها، إال أنها في اإلذاعة تعني بداية
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وفممممي داخممممل غرفممممة المممممذيع بأسممممتديوهات اإلذاعممممة يوجممممد جهمممماز 
صمممغير علمممى المنضمممدة ال يسمممتطيع الممممذيع أن يسمممتغني عنمممه أبمممدًا وهمممو 

(. حيممث يسممتخدمه المممذيع لقطممع اإلرسممال  Mic cutقمماطع الصمموت أي )
أثنمماء المممواد الحيممة خصوصممًا نشمممرات األخبممار، وذلممك إذا داهمممه سمممعال 

محمرر األخبمار بخبمر جديمد أثنماء قمراءة النشمرة أو  مفاجئ أو دخمل عليمه
 ما إلى ذلك. 

أمممممما غرفمممممة الفنمممممي فهمممممي تحتممممموي علمممممى جهممممماز خلمممممط الصممممموت 
(Mixer( وعممدد مممن أجهممزة التسممجيل والعممادة التلعيممب ،)Player وجهمماز ،)

( التمممممممي تحممممممموي بعمممممممض Phonographأو اثنمممممممين لتشمممممممغيل األسمممممممطوانات )
الموسمميقى. وتوجممد بغرفممة الفنممي المممؤثرات الصمموتية والمممواد الخفيفممة مثممل 

أيضممممًا سممممماعات كبيمممممرة ذات كفمممماءة عاليممممة يسمممممتطيع مممممن خاللهمممما فنمممممي 
 الصوت متابعة المواد المذاعة على الهواء. 

وفي داخل األستديوهات يتم كل شيء يخص البرمجمة فمي جمو 
أشممبه بخليممة النحممل. فاإلذاعممة ال تعممرف السممكون أو الهممدوء أوالخمممول أو 

 تعمممرف العطمممالت الرسممممية وال األعيممماد مثمممل بقيمممة الكسمممل. كمممما أنهممما ال
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وذلك ألن  وقتها كله قد ُخصمص 

 للعمل. 
والناس فيها ال يشغلهم عن إعداد البرامج أي شاغل مهما تكمن 
ن معظمهممم قممد أصممبحوا جممزءًا مممن  الظممروف الخاصممة أو العامممة. بممل وال
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وا بكثيممممر مممممن عالقمممماتهم األسممممرية واالجتماعيممممات  أدوات العمممممل، وضممممح 
وأصمبح بيمتهم همو اإلذاعمة. حيممث إنهمم ال ينقطعمون عنهما نهمارًا أو لممياًل، 

 يدخلونها مع ظالم الفجر ويغادرونها مع ظالم الليل.
 

 ساعات البث عبر السنوات
رأينا فيما سبق أن إرسال اإلذاعة قد بدأ بنصمف سماعة يوميمًا ثمم 

رت إلممى أربممع سمماعات إال ربعممًا. كانممت دقيقممًة ثممم سمماعة ثممم تطممو  خمسممين
 هذه الساعات األربع توزع بالشكل التالي 

 
  من الساعة السادسة والنصف حتى التاسعة والنصف مساًء، ثمم بعمد

 ذلك تبدأ الخدمة الغنائية اليومية.

 
  م، أي بعممد اسممتقالل السممودان قفممز حجممم اإلرسممال 0956ثممم فممي عممام

أصمممبحت اإلذاعمممة تبمممدأ يوميمممًا فمممي اإلذاعمممي إلمممى عشمممر سممماعات وربمممع. ف
السادسممة صممباحًا وتسممتمر حتممى الثامنممة إال ربعممًا. ثممم تتوقممف لتبممدأ عنممد 

بعد الظهر. وتستمر حتى الثالثمة. ثمم تبمدأ ممرًة أخمر  فمي  الساعة الثانية
وممممن السادسمممة والنصمممف  الرابعمممة عصمممرًا وتسمممتمر حتمممى السادسمممة مسممماءً 

رار ممن وزارة االسمتعالمات بعمد ذلمك صمدر قمو  .حتى الحادية عشرة لميالً 
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دارة اإلذاعمممة بمممأن تمممزاد الفتمممرة الصمممباحية لتنتهمممي فمممي العاشمممرة  والعممممل وال
 صباحًا بداًل عن الثامنة إال ربعًا. 

 
  م وصممممملت سممممماعات اإلرسمممممال 0962وفمممممي شمممممهر آذار ممممممارس عمممممام

تبممدأ فممي السادسممة صممباحًا وتنتهممي فممي  اإلذاعممي إلممى سممبع عشممرة سمماعةً 
 الحادية عشرة لياًل. 

 
  ثم بعد ذلك ُأضيفت ساعٌة أخر  لبرامج اإلذاعة لينتهي اإلرسمال فمي

 الثانيةى عشرةى منتصفم الليل. 
 
  م حيممث أضممافت اإلذاعممة 0991اسممتمر ذلممك الحممال إلممى مطلممع عممام

سماعًة صمباحيًة أخمر  ليبمدأ اإلرسمال فمي الخامسمة صمباحًا ويسمتمر إلممى 
 .79منتصف الليل 

 
  م فقمممد صمممدر قمممرار ألول ممممرة فمممي 0995أمممما فمممي شمممهر ُشمممباط فبرايمممر

تاريع اإلذاعة بأن يكون اإلرسال لمدة أربعه وعشرينى ساعًة بال انقطماع. 
وكان ذلمك خمالل شمهر رمضمان، حيمث اسمتمرت التجربمة طموال الشمهر، 
ووجمممدت قبمممواًل طيبمممًا بمممين أوسممماط المسمممتمعين خصوصمممًا أبنممماء السمممودان 

                                                      
 .3م ص 0976تقرير قسم العالقات العامة باإلذاعة، مايو  79
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ثيمرًا مما تحمرمهم فروقماُت الذين يعيشون بعيدًا عن أرض الوطن والمذين ك
. إال أن  اإلرسمال قمد عماد 80التوقيت من ُمتابعمة بمرامج إذاعمتهم الوطنيمة 

مرًة أخر  ألسلوبه القديم الذي ينتهي في الساعة الواحدة صباحًا. ولعل  
هممذا التغييممر المسممتمر فممي سمماعات البممث قممد فرضممته كثيممر مممن الظممروف 

ح هو أن يستمر اإلرسال أربعمًا التي مر ت بها اإلذاعة. ولكن ظل الطمو 
 وعشرين ساعة تيمنًا بمعظم اإلذاعات العربية والعالمية.

 
 سور اإلذاعة

يىممتُّ إذاعممُة أم درمممان فممي مقرهمما الحممالي، وهممو مبنممًى كبيممٌر لممه  ُبنم
سوٌر ضخٌم شأنه شمأن كمل المنمازل السمودانية التمي قلمما تجمد فيهما منمزاًل 

بمين إذاعمات العمالم التمي ال يملمك  بال سور. واإلذاعة بهذا السور تفردت
معظمهممما أسممموارًا، وذلمممك ألن إذاعمممة السمممودان قمممد تمممأثرت بشمممكل المعممممار 

 . 81التقليدي في السودان 

                                                      
ضل بعمد التشماور صدر القرار من مدير عام الهيئة القومية لإلذاعة السيد صالح الدين الفا 80

 مع وزير الثقافة واإلعالم ومدير اإلدارة الهندسية باإلذاعة.

ذاعمة  81 ذاعة الكويمت وال ذاعة القاهرة وال زار المؤلف عددًا من إذاعات العالم منها  إذاعة لندن وال
ذاعممة قطممر واإلذاعممة التركيممة  ذاعممة موسممكو ودار اإلذاعممة الرومانيممة واإلذاعممة الماليزيممة وال بغممداد وال

ذاعمم ة المملكممة العربيممة السممعودية. ولممم يجممد سممورًا إال بإذاعممة أم درمممان ودار اإلذاعممة الماليزيممة وال
 .RTMالتى تضم مجمع اإلذاعة والتلفزيون فى هيئة واحدة هي 
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ويحموي هممذا السمور فممي داخلممه كمل المبمماني التابعمة لإلذاعممة مممن 
أستديوهات ومكاتب للعاملين وورش الصيانة وأقسام المهندسين والفنيين 

امممة وغيرهمما مممن المكاتممب التممي كانممت فممي الماضممي واإلداريممين ومرافممق ع
بمكتمممب االتصمممال العمممام بمممالخرطوم وقمممد تمممم تحويلهممما بعمممد اكتممممال المقمممر 

م. كممما يضممم سممور اإلذاعممة مكاتممب إدارة اإلنتمماج 0975الممدائم فممي عممام 
التجاري التي كانت تابعمًة لموزارة الثقافمة واإلعمالم، ثُمم صمارت جمزءًا ممن 

حلممةه الحقممة بحكممم طبيعممة العمممل الممذي تؤديممه. اإلذاعممة والتلفزيممون فممي مر 
م مىسمممجٌد صمممغير يمممؤدي فيمممه 0990وقمممد ُألحمممق بسمممور اإلذاعمممة فمممي عمممام 

 العاملون الصالة. 
وتتوسط السور حدائُق اإلذاعة التي شهدت كثيمرًا ممن األحمداث 
واللقممماءات الفنيمممة والثقافيمممة واالجتماعيمممة وأحيانمممًا السياسمممية، السممميما فمممي 

ت القوميممة. وقممد أسممهم هممذا السممور فممي إعطمماء اإلذاعممة المواسممم والمناسممبا
شممميئًا ممممن الخصوصمممية فمممي تعاملهممما ممممع المسمممتمعين. حيمممث جعمممل منهممما 

ألهل الفن والثقافة واألدب. يتقاطرون صموبها كمل صمباح، ليلتقموا  مالذاً 
 تحت ظاللها الوارفة.

 
  يلتقمي الشممعراء تحممت أشمجار النمميم الكثيفممة بسمور اإلذاعممة، فيعرضممون

دهم على النقاد والمطربين الذين يتوافدون في كل صباح إلى ذلك قصائ
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المكممان المممريح ليقضمموا معظممم سمماعات اليمموم، حتممى سممماه الممبعض سمموق 
 عكال. 

 
  ويلتقي المطربون بمعجبميهم، فيجلسمون علمى الكراسمي التمي وضمعتها

اإلذاعممة فممي ذلممك المكممان، فتنممماثرت تحممت األشممجار التممي يجلممس تحتهممما 
انين واألدبممممممماء واإلعالميمممممممين يتحمممممممدثون عمممممممن الفنمممممممون كثيمممممممر ممممممممن الفنممممممم

ويستعرضون ما لديهم من نتماج أدبمي وثقمافي ُقبيملى دخمولم األسمتديوهات 
 للتسجيل.

 
  ،ويلتقمممممي اإلذاعيمممممون ممممممع أهمممممل اإلبمممممداع بمختلمممممف ألممممموانهم ومشممممماربهم

فيتفقون على إجراء التسجيالت في البرامج والمقابالت المختلفة. وبمذلك 
اعممة قممد اختصممر المسممافات للمتعمماملين مممع اإلذاعممة فممي يكممون سممور اإلذ

 زمانه لم تكن فيه وسائُل االتصال سهلًة كما هي اليوم.
 

لقمممممد سممممماعد سمممممور اإلذاعمممممة فمممممي إقاممممممة العديمممممد ممممممن الحفمممممالت 
والمهرجانات المختلفة التي ال يمكن أن تتسع لها األسمتديوهات. وكانمت 

( جةةرر حظةة عممة مثممل )معظممم البممرامج الجماهيريممة ُتسممجل فممي فنمماء اإلذا 
علةب )و ( لعممر عثممان،ساعة سمر)و للراحل محمد خوجلي صمالحين،

( الممذي قدمممه عمممر عثمممان أيضممًا بعممد أن توقممف برنممامج سمماعة الطبيعةةة
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( المذي قدممه نةادي للجميةع)و ( لمحممد سمليمان،ُجرار الحةاوي )و سممر،
باالشتراك عوض إبمراهيم عموض والزبيمر عثممان الطيمب وغيرهما وغيرهما 

التي كانت ُتقدُم حيًة علمى الهمواء ومسمرحها همذا  لبرامج الجماهيريةمن ا
 . السور
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 الفصل الثالث
  اإلدارات الرئيسية والمتخصصة باإلذاعة

 
اف ء وووو ى يف    وووو     وووو  ا  ووووص رت )) ةوووو   الٌلووووعل سووووٌد

ةكتخ  ،  لذلك  نت خن   ب وتانً هوتان أ ا  ُالل ا
الدطنووووووو  يف    ووووووت االتبووووووتل الا اووووووتين الوووووور تووووووص   اح

 .((هالٌي
 ]أبوعاقلة يوسف[

 المدير األسبق إلذاعة أم درمان

----9--------------------- 

أنشأت اإلذاعة السودانية عمددًا ممن اإلدارات واألقسمام الرئيسمية 
نتممماج البمممرامج المختلفمممة. وكمممل قسمممم ممممن  والمتخصصمممة، مهمتهممما إعمممداد وال

ية إعممممداد الهيكممممل التممممابع لممممه، مسممممؤولهممممذه األقسممممام واإلدارات تقممممع عليممممه 
وتنسيق المواد اإلذاعية التي تعد تحت إشرافه قبمل أن تخمرج للمسمتمعين 
فمممممي صمممممورتها النهائيمممممة. وكمممممل إدارة ممممممن همممممذه اإلدارات بهممممما عمممممدد ممممممن 

الذي تنتجه األقسمام المختلفمة. ففمي اإلذاعيين المدربين على أداء العمل 
حممين أن بعممض اإلدارات لهمما جوانممب تقنيممة كمماإلدارة الهندسممية، نجممد أن 
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هنمممماك إدارات ذات طبيعممممة إنتاجيممممة تعمممممل علممممى خلممممق البممممرامج إعممممدادًا 
دارة األخبممار والسياسممة،  وتقممديمًا. ومممن ذلممك إدارة الممدراما والمنوعممات، وال

دارة البمممممرامج، وغيرهممممما. وبعمممممد أن ينممممم تج كمممممل قسمممممم ممممممن همممممذه األقسمممممام وال
واإلدارات برامجه يسعى بتفاصميل ممواده إلمى قسمم التنسميق المذي يهميمن 
علممممى توزيممممع الوقممممت لكممممل البممممرامج اإلذاعيممممة بغممممض النظممممر عممممن شممممكلها 
ومضممممونها. حيمممث إنهممما ال بمممد أن تممممر عليمممه لكمممي يضمممعها فمممي هيكلهممما 

ة إذاعممة كممما يقمموم قسممم التنسمميق بوضممع األوقممات المحممددة إلعمماداليممومي. 
 كل حلقة من حلقات هذه البرامج. 

ويتوخى موظفو التنسيق وضع البرامج حسب طبيعتهما وطبيعمة 
الجمهمممور المقدممممة لمممه. حيمممث ال يمكمممن وضمممع برنمممامج األسمممرة ممممثاًل فمممي 
سمماعات الليممل التممي ال تتفممرغ فيهمما األسممرة للمتابعممة، أو برنممامج األطفممال 

ومن خمالل لمدرسي، وهكذا. الذي ال يمكن تقديمه أثناء ساعات الدوام ا
الصفحات التالية نقف مع طبيعة العمل الذي تؤديه كل واحدة ممن همذه 

 اإلدارات واألقسام والتي نقسمها على النحو التالي 
 

 .إدارة البرنامج العام 
 .إدارة اإلذاعات الموجهة واإلقليمية والمتخصصة 
 .إدارة الشئون الفنية والهندسية 
 لمالية واإلدارية.إدارة الشئون ا 
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  أما اإلدارات المتخصصة فهي
 .إدارة األخبار والسياسة 
 .إدارة الموسيقى 
  .إدارة التدريب 
 .إدارة البحوث واإلحصاء اإلذاعي 
 .إدارة المتابعة 
 .إدارة التوثيق والمعلومات 
 .إدارة اإلنتاج التجاري واالستثمار 
 .إدارة الخدمات اإلنتاجية 
 المكتبات.  إدارة 

 
ولكمي نقمف علمى تفاصميل العممل التممي تقموم بهما كمل واحمدة مممن 
همممذه اإلدارالمممت البمممد أن نشمممير أواًل إلمممى أن هنممماك تعاونمممًا كممماماًل وتنسممميقًا 
متصممماًل بمممين كمممل همممذه اإلدارات فيمممما بينهممما. وهمممذا التنسممميق قمممد فرضمممته 
طبيعمممممة البرمجمممممة اإلذاعيمممممة نفسمممممها، حيمممممث إنهممممما تقتضمممممي ذلمممممك التعممممماون 

نسمممميق. وفممممي نفممممس الوقممممت فممممإن إدارة اإلذاعممممة ظلممممت تشممممرف بشممممكل والت
مباشر أو غير مباشر على أداء كل واحدة من هذه اإلدارات من خالل 
متابعممة نممواب المممدير ورؤسمماء األقسممام والمشممرفين لمم داء اليممومي. وفممي 
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الجممزء التممالي نقممف علممى طبيعممة ودور كممل واحممدة مممن هممذه اإلدارات أو 
 األقسام على حده. 

 
  دارة األخبار والسياسيةإ

منمممممذ أن خلمممممق هللا اإلنسمممممان علمممممى وجمممممه األرض وهمممممو شمممممغوف 
بمعرفمممممة مممممما ال تدركمممممه حواسمممممه العاديمممممة. وقمممممد فرضمممممت ظمممممروف الحيممممماة 
ومشاكلها على النفس البشرية استقصاء المكنونات، واستقراء المجهول، 
من أجل البقاء. فهمذا همو إنسمان الغماب يترصمد خطما صميده الثممين ممن 

بمة تسمد الرممق، ويسمتخدم أبسممط وسمائل المعرفمة المتاحمة لمه فممي أجمل وج
 محيطه المغلق من أجل الظفر به. 

ورويممدًا رويممدًا تتسممع حولممه دائممرة الحيمماة، فيصممبح التخاطممب بينممه 
وبين ااخرين ضرورة، سواء أكمان ذلمك فمي محيطمه الشخصمي المذي ال 

تسعى لتأمين يتعد  األم واألبناء والعشيرة، أو في محيط الجماعة التي 
 الحماية من الخطر المتربص بها. 

وبممممالطبع كممممان االتصممممال ضممممروريًا وحتميممممًا، رغمممممًا عممممن بدائيممممة 
الوسممممائل المتاحممممة فممممي تلممممك الظممممروف. فتممممارًة نممممر  النممممار المشممممتعلة فممممي 
الخالء تشير إلى قمرب الخطمر المحمدق باإلنسمان، وتمارًة نسممع الصمراخ 

لخطممر الممداهم أو ممما شممابهه. الممذي يرمممز إلممى اسممتنفار القبيلممة للتصممدي ل
وتمضي مسميرة المزمن، فيصمبح الرسمول اادممي قنماة اتصمال بمين مكمان 
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وآخممممر، أو بممممين سمممملطان ورعايمممماه. وال يتوقممممف الكفمممماح مممممن أجممممل معرفممممة 
الخبمممر، حتمممى أطمممل فمممي سمممماء اإلنسمممان اسمممتخدام وسمممائل أكثمممر فاعليمممًة 

وغيرهمما. وسممرعًة مممن سممابقاتها، كالحمممام الزاجممل، والسمميارات، والخيممول، 
والغاية فمي كمل األحموال همي توصميل المعلوممة والخبمر ممن مصمدر إلمى 

. وخممالل السممنوات أصممبح اإلعممالم حقممًا لكممل إنسممان، حسممب ممما 82متلقممي
نص عليه ميثاق األمم المتحدة لحقموق اإلنسمان. وأصمبح تمدفق األخبمار 
شممميئًا واقعيمممًا ممممن مختلمممف المصمممادر، وبشمممتى الوسمممائل، حتمممى أن تلقمممي 

  بح من أوجب واجبات الحياة.األخبار أص
 

 األخبار
ليس أهمم ممن األخبمار فمي عمالم اليموم، لكمل بنمي اإلنسمان. ولنما 
أن نتصور شخصمًا ال يلمتقط األخبمار ممن أي وسميلة، بمعنمى أنمه يعميش 
منعزاًل عما يجر  حوله في العالم، بمالطبع إن همذا اإلنسمان يسمتطيع أن 

 ل في المجتمع. يبقى على ذلك المنوال، طالما أنه عضو فاع
األخبممممار هممممي الوسمممميلة الواسمممملة التممممي توجممممه اإلنسممممان لمعرفممممة و 

حوائجمممه الحياتيمممة اليوميمممة. فصمممدور األواممممر والقممموانين الواجبمممة االتبممماع، 
وتغيير مواعيد سمفر الطمائرات أو القطمارات أو السميارات، وفمتح محمالت 

مممن جديممدة للخممدمات أيممًا كممان نوعهمما، واتبمماع إرشممادات صممحية بالوقايممة 
                                                      
 م.0981أنظر إبراهيم وهبي، الخبر اإلذاعي، دار الفكر العربي الطبعة األولى  82
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وبمماء، أو اإلقممالع عممن اسممتخدام سمملعة ثبممت تلفهمما، أو قممرار فممتح أبمممواب 
الدراسة، أو فتح باب التقديم ألمر من األمور، أو دخول شمهر الصميام، 
أو مما شمابه ذلمك ممن عشمرات األمممور التمي يمكمن إدراكهما بغيمر األخبممار 
سممواء أكانممت منقولممًة بممالراديو أو غيممره مممن وسممائل االتصممال يحتمماج إلممى 

ابعممة األخبممار، رضممي اإلنسممان أم أبممى. ذلممك ألن أهميممة األخبممار أمممر مت
 حتمي وضروري، وال يمكن إنكارها لشعب من الشعوب. 

ذا تتبعنمما مسممار األخبممار باإلذاعممة السممودانية، نجممد أنهمما كانممت  وال
الهدف الرئيسي الذي قامت اإلذاعة أساسًا من أجله. فاإلذاعة كما رأينما 

ب المدائرة بمين الحلفماء ودول المحمور، والتمي قد نشأت ألجل أخبار الحمر 
عرفت تاريخيمًا باسمم الحمرب العالميمة الثانيمة. حيمث ظلمت طموال سمنوات 
الحمممرب ترتمممع فمممي ميمممادين القتمممال ممممع الجنمممود، تمممذيع أخبمممار انتصممممارات 
الحلفممماء بقيمممادة بريطانيمممما، وهمممزائم دول المحمممور بقيممممادة ألمانيممما، وقممممرارات 

شممممال  ، وتحركمممات القممموات العسمممكرية عبمممرالقيمممادة العسمممكرية البريطانيمممة
 .83أفريقيا ودول حوض البحر األبيض المتوسط الع..

كانت نشرات األخبار هي العنصر األهم فمي خمدمات اإلذاعمة  
طمموال تلممك الفتممرة، وظلممت إلممى يومنمما هممذا. حيممث كانممت نشممرات األخبممار 
ط. الرئيسية تعتمد إلمى حمد كبيمر فمي فتراتهما األولمى علمى أسملوب االلتقما

فمممي معظمممم األحيمممان، حتمممى نشمممأ قسمممم  وكمممان الممممذيع نفسمممه همممو المحمممرر

                                                      
 وما بعدها. 44راجع صفحة  83
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األخبممار فيممما بعممد ليقمموم بإعممداد النشممرات. كممان قممارو النشممرة يبممدأ عملممه 
باالسمممتماع إلمممى نشمممرات األخبمممار التمممي تمممذيعها إذاعمممة الشمممرق األدنمممى أو 

، ثممممم يكتبهمممما علممممى الممممورق سممممواء أكانممممت BBCهيئممممة اإلذاعممممة البريطانيممممة 
لغمممة العربيمممة أو اإلنجليزيمممة، ثمممم يقممموم بعمممد ذلمممك بإذاعتهممما علمممى مذاعمممًة بال
 الهواء. 

ولم يكمن إعمداد النشمرة بماألمر الهمين فمي ذلمك الوقمت. حيمث إن 
لمممم تكمممن متطمممورًة كمممما همممي اان. ثمممم إن عمليمممة  Radioأجهمممزة االسمممتقبال 

اإلعممداد نفسممها تمممر بعممدة مراحممل تبممدأ بالمتابعممة والنقممل إلممى الممورق، ثممم 
ي حمممممال األخبمممممار المنقولمممممة بلغمممممة غيمممممر العربيمممممة، ثمممممم إعمممممادة الترجممممممة فممممم

 الصياغة، ثم الطباعة، ثم القراءة على الهواء. 
ولما كان ذلك العمل ال يقوم به إال ذوو الدراية واإللمام الكامل 
بمماللغتين العربيممة واإلنجليزيممة فقممد قامممت اإلذاعممة بتعيممين شخصمميات لهمما 

قيق. فممي تلممك الفتممرة كانممت هنمماك الموهبممة والقممدرة لتممؤدي ذلممك العمممل الممد
( تبممث برامجهمما مممن محطممة أقيمممت إذاعةةة الشةةرق األدنةةبإذاعممة تسمممى )

علممممى البحممممر األبمممميض المتوسممممط بجزيممممرة رودس. وكانممممت بعممممد أن تقممممدم 
برامجهمما اليوميممة ونشممراتها المعتممادة تممذيع نشممرًة خاصممًة ل خبممار بطريقممة 

ة وكأنمممما يمليهممما ، حيمممث كمممان ممممذيعها يقمممرأ األخبمممار كلممممًة كلمممم84إمالئيمممة

                                                      
حاضممممرات غيممممر منشممممورة عممممن إعممممداد الخبممممر اإلذاعممممي أُعممممدت لتممممدريب يممممس حسممممن معنممممي، م 84

 م.0975اإلذاعيين الجدد، يونيو 
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على تالميذ المرحلة االبتدائية. ولم يكمن العديمد ممن المسمتمعين يمدركون 
الغممرض مممن إذاعممة تلممك النشممرة بتلممك الطريقممة اإلمالئيممة. ولكممن الحقيقممة 
هممممي أن تلممممك اإلذاعممممة كانممممت تممممؤدي تلممممك الخدمممممة خصيصممممًا لإلذاعممممات 

مصمادر  المحلية التي ظهرت بمختلف الدول العربية، والتي لمم تكمن لهما
خاصممة ل خبممار أو وكمماالت فممي بلممدانها. حيممث جعلممت تلممك اإلذاعممة مممن 
نفسممممها مصممممدرًا يوميممممًا ل خبممممار لتلممممك اإلذاعممممات، شممممأنها شممممأن وكمممماالت 

 األنباء. 
ولمممذلك فقممممد ظلممممت أقسممممام األخبممممار بمختلممممف اإلذاعممممات العربيممممة 
تنتظممر موعممد تلممك النشممرة اإلمالئيممة، فتتابعهمما وتممدونها علممى الممورق بكممل 

ة ويسممممر ثممممم تعيممممد إذاعتهمممما لمسممممتمعيها. وقممممد كانممممت تلممممك النشممممرة سممممهول
هممممًا ممممن مصمممادر إذاعمممة أم درممممان فمممي تلمممك ماإلمالئيمممة بالفعمممل مصمممدرًا 

تتماشممى مممع خاصممًة تلممك التممي الفتممرة اسممتقت منهمما الكثيممر مممن األخبممار 
 سياسة الدولة. 

وبالمقابممل تممأثر بعممض المممذيعين بأسمملوب وطبيعممة تلممك اإلذاعممة 
ذين كمممانوا يقمممرأون بمممذلك الشمممكل المتفمممرد. وهمممذا بمممالطبع أممممر وممممذيعيها الممم

عادي ووارد في مجال العمل اإلذاعي في كل أنحاء المدنيا. حيمث يتمأثر 
المذيعون في كثير من األحيان باألساليب والطمرق التمي يسمتمعون إليهما 
ممممن رفقمممائهم باإلذاعمممات األخمممر ، كمممما يتمممأثر الالحقمممون ممممنهم بالسمممابقين 

. وقد ذهب بعض المتابعين إلمى أن تسلسل عبر السنواتويستمر هذا ال
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تلك اإلذاعة كانت تقرأ بتلك الطريقمة اإلمالئيمة حتمى يفهمهما المسمتمعون 
حمممديثو العهمممد بمممتعلم اللغمممة العربيمممة. أي كأنمممما قمممد سمممبقت إذاعمممة صممموت 
ذاعمممة لنمممدن فيمممما لجمممأت إليمممه فمممي السمممنوات األخيمممرة ممممن إذاعمممة  أمريكممما وال

بعمممض الشمممعوب حديثمممة العهمممد بمممتعلم اللغمممة  بمممرامج خاصمممة موجهمممة إلمممى
 . Special English اإلنجليزية فيما يسمى باإلنجليزية الخاصة

وعلى العموم ساعد ذلك األسلوب في قراءة األخبار ممن إذاعمة 
الشممرق األدنممى محممرري األخبممار بإذاعممة أم درمممان مسمماعدًة كبيممرة. حيممث 

ثممم إعمادة إذاعتهمما مممرًة تمكنموا مممن متابعمة األخبممار بشممكل دقيمق، وكتابتهمما 
 أخر  من خالل نشرات األخبار.

، فسممماعدت علمممى Recordersبعمممد ذلمممك ظهمممرت أجهمممزة التسمممجيل 
تسممجيل نشممرات األخبممار، ثممم إعممادة كتابتهمما واختيممار ممما يناسممب اإلذاعممة 
منهمما. وكانممت معظممم األخبممار التممي تؤخممذ مممن اإلذاعممات الخارجيممة هممي 

يها بهمما وكمماالت األنبمماء الكبممري األخبممار ذات السمممة العالميممة التممي تغممذ
  .Associated Press 85وأسوشييتدبرس  Tassوتاس  Roeterمثل رويتر 

أممما األخبممار الداخليممة، فقممد كانممت تصممل إلممى محممرري األخبممار  
باإلذاعممة عممن طريممق مكتممب السممكرتير اإلداري، الممذي كممان يشممرف عليممه 

إلدارة ، أحممد ممموظفي اSir James Robertson( جةةيمس روبرتسةةون سمير )

                                                      
عبمممد العظممميم عممموض، الخمممدمات األخباريمممة باإلذاعمممة والتلفزيمممون، بحمممث تكميلمممي لنيمممل درجمممة  85

 م.0983الدبلوم التخصصي في مادة اإلعالم، كلية الدراسات العليا، جامعة الخرطوم، نوفمبر 
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البريطانيمممة بالسمممودان. وشممميئًا فشممميئًا بمممدأ العممممل األخبممماري يتطمممور بشمممكل 
 ملحول بازدياد حجم الخدمات وتطور أسلوب التغطية الخبرية ل حداث
التممي واكبممت المراحممل المختلفممة مممن خممالل العمممل السياسممي ثممم نشممأ قسممم 

م 0956األخبمار كقسمم مسمتقل وقممائم بذاتمه، وكمان ذلممك فمي صميف عممام 
  استقالل السودان من قبضة االستعمار البريطاني. عام

علةةي كممان أول رئمميس لقسممم األخبممار بعممد تأسيسممه هممو األسممتاذ )
(، ثمم تمولى رئاسمته بعمد ذلمك أحمد ال بير( ثم خلفه األستاذ )محمد شمو
التجاني (، )عبد الحميد عبد الفتاح(، )بخيت أحمد عيساوي األسماتذة )
فائقةةةة (، )حسةةةين أبةةةو العائلةةةة، )(محمةةةد وردانةةةي حمةةةادة(، )إبةةةراهيم
  (.ميري ماليت( ثم )عمر عبد المنعم(، )إبراهيم

وبعمممد التطمممور الكبيمممر المممذي طمممرأ علمممى قسمممم األخبمممار فمممي عمممام 
م والذي اقتضى دمجه مع القسم السياسي في إدارة واحدة، تمولى 0990

( الممذي سممرعان ممما عبةةد العظةةيم عةةوضرئاسممة اإلدارة الجديممدة األسممتاذ )
( حيمث انتقمل فائقةة إبةراهيمل ستاذة ) باإلذاعة تاركًا المجال ترك العمل

للعمممل ملحقممًا بسمممفارة السممودان بالقممماهرة ثممم عممماد بعممد ذلمممك إلممى السمممودان 
 لينخرط من جديد في سلك العمل اإلذاعي. 

إلممى جانممب هممؤالء الرؤسمماء الممذين كممان معظمهممم قممد تممدرج مممن 
قسمممم األخبمممار. وظيفمممة محمممرر بالقسمممم، عممممل نفمممر آخمممر ممممن المحمممررين ب

 حيث ظل عددهم يتراوح بين عشرة وخمسة عشرة في معظم األحيان. 
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ومممن هممؤالء المحممررين الممذين عملمموا بقسممم األخبممار منممذ تأسيسممه 
لى اليوم )علي محمد شمو، أحمد الزبير، بخيت أحمد عيساوي، حممد  وال
محمد أحممد، عبماس بانقما، الخيمر عبمد المرحمن، التجماني إبمراهيم، محممد 

، فيصمممممل عريبمممممي، السنوسمممممي إبمممممراهيم، قرشمممممي الطممممماهر، فائقمممممة وردانمممممي
محمممد إبممراهيم، ناصممر عبممد الممرحمن، عبممد هللا األمممين، عبممد هللا حسممين، 

، زيمممن العابمممدين صمممالح المممذي غمممادر السمممودان 86الصمممادق بخيمممت كتمممي، 
م، محمممد 0989واسممتقر بمصممر ضمممن قممو  المعارضممة لحكومممة اإلنقمماذ 

الممدين مممأمون، نممور الممدين محمممد، الطمماهر حمممدان، ليلممى مبممارك، عممماد 
سيدة سابل، فاطممة إبمراهيم، محممد لطيمف، جممال الصمادق، هاديمة عبمد 
الغفممار عشممابي، صممالح محمممد أحمممد، ميممري ماليممت، بهمماء الممدين علممي 
بشير، حسان الشيع سالمة، وغيرهم(. وقد نال معظمم المحمررين تعليممًا 

ون، ثمم تمدريبًا عمليمًا جامعيًا في كليات اإلعمالم أو ااداب أو حتمى القمان
 . 87مصرأو ألمانيا على فنون تحرير األخبار وصياغتها في 

كانمت اإلذاعممة فممي بممدايتها تقمدم ثممالث نشممرات رئيسممية ل خبممار، 
األولمممى فمممي السممماعة السادسمممة والنصمممف صمممباحًا وممممدتها خممممس دقمممائق، 
والثانيممة فمممي السمماعة السادسمممة مسمماًء وممممدتها عشممر دقمممائق، والثالثممة فمممي 

 ة التاسعة إال ربعًا مساًء ومدتها خمس دقائق. الساع
                                                      
 . مستشارًا لرئيس الجمهورية نيصادق بخيت من العمل اإلذاعي وعُ انتقل ال 86

يتم تدريب اإلذاعيين السودانيين وغيرهم من الوافدين من مختلف إذاعمات العمالم العربمي فمي  87
 معهد اإلذاعة والتلفزيون التابع لهيئة اإلذاعة المصرية في ماسبيرو بالقاهرة.
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وازداد عمممدد نشمممرات األخبمممار فيمممما بعمممد، فأصمممبحت تغطمممي كمممل 
ة مسممؤولأوقممات االسممتماع الحيممة. كممما أصممبح قسممم األخبممار هممو الجهممة ال

عمممن إعمممداد النشمممرات لجميمممع الخمممدمات اإلذاعيمممة الموجهمممة والمتخصصمممة 
م 0974نوات ممممن وظمممل قسمممم األخبمممار طممموال السممم. التمممي نشمممأت الحقممماً 

 م يقدم أربع فترات إخبارية هي 0989وحتى 
 

وتقمممدم فمممي السممماعة السادسمممة والنصمممف  الفتةةةرة األخباريةةةة األولةةةب: /أوالع 
صمممباحًا وممممدتها نصمممف سممماعة. وهمممي تتضممممن نشمممرة األخبمممار الداخليمممة 
والعالميممة، ثممم التحليممل األخبمماري، والعنمماوين البممارزة للصممحف السممودانية 

فممممي تلمممممك الفتمممممرة هممممي الصمممممحافة واأليمممممام والقممممموات  اليوميممممة التمممممي كانمممممت
  ختتم بموجز ألهم األخبار التي ترد فيها.المسلحة األسبوعية، ثم تُ 

 
  وتقممدم عنممد السمماعة الثالثممة بعممد الظهممر، الفتةةرة األخباريةةة الثانيةةة /ثانيةةاع 

وتتضمن نشرًة ل خبار الداخلية والعالمية، والتعليمق السياسمي، والتقمارير 
أقمموال الصممحف، وأضممواء، ونشممرًة ل خبممار المحليممة، وممموجزًا الصمموتية، و 

 دقيقة. 45ل نباء في نهاية الفترة التي تستغرق 
 

وتقمممدم فمممي السممماعة الخامسمممة مسممماًء،  الفتةةةرة األخباريةةةة الثالثةةةة: /ثالثةةةاع 
متضمنًة نشرًة ل خبمار الداخليمة والعالميمة، وبرنامجمًا سياسميًا ظمل يتغيمر 
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ت اإلذاعة المختلفة. حيمث قمدمت اإلذاعمة ممن من فترة ألخر  عبر دورا
(، منبر الصحافة(، ثم برنمامج )العرض الثالثخالل هذه الفترة برنامج )

(. وكل هذه الفقمرات ُتقمدم بالتنماوب التقارير اإلخباريةوبعده قدمت فقرة )
وليسممت مجتمعممة مممع بعضممها. ثممم يقممدم فممي نهايممة الفتممرة كالعممادة ممموجز 

 رة ثالثون دقيقة. ل خبار، ومدة هذه الفت

 
وهمممي الفتمممرة األخيمممرة، حيمممث تقمممدم فمممي  الفتةةةرة األخباريةةةة الرابعةةةة: /رابعةةةاع 

الساعة التاسعة والنصف مساءًا ثمم تحولمت فيمما بعمد لتبمدأ فمي العاشمرة. 
وهممممي تتضمممممن نشممممرًة ل خبممممار الداخليممممة والعالميممممة، وملخصممممًا ل خبممممار 

وم. ثمممم يمممذاع ممممن الداخليمممة التمممي أذيعمممت خمممالل نشمممرات األخبمممار لكمممل اليممم
خاللها أيضًا برنامج من صحافة العالم، ثم تختم بنشرة موجزة ل خبار. 

م عممرض يممومي ألحكممام محمماكم العدالممة 0984وقممد أضمميف لهمما فممي عممام 
الناجزة، وهي المحاكم التي أنشأتها الدولة بموجب قوانين أيلمول سمبتمبر 

ي فتمرة حكمم م الجنائية المستمدة ممن أحكمام الشمريعة اإلسمالمية فم0983
دقيقمة. أمما نشمرات األخبمار  45الرئيس جعفر نميري. وهذه الفترة ممدتها 

العادية فقد ظل قسم األخبار باإلذاعة يقدم عددًا منها خمالل اليموم وهمي 
 كما يلي 

 
  .موجز ل خبار في الساعة السابعة والنصف صباحًا 
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 ا يممموم نشمممرة ل خبمممار المحليمممة فمممي السممماعة العاشمممرة صمممباحًا، مممما عمممد
 الجمعة حيث تتحول إلى نشرة كاملة ل خبار الداخلية والعالمية. 

  ممما عممدا ُتقممدُم يوميممًا نشممرة فممي السمماعة الثانيممة عشممرة منتصممف النهممار
 .أيام الجمعة 

 .نشرة في الساعة السابعة مساًء 
 .نشرة ل نباء المحلية في الثامنة مساًء وتتضمن أخبار الوفيات 
 السممماعة التاسمممعة والنصمممف مسممماًء تتضممممن عرضمممًا  نشمممرة رئيسمممية فمممي

 ل خبار الداخلية والعالمية.
 .نشرة في الثانية عشرة إال ربعًا مساًء 
 

 وينظم العمل بقسم األخبار تقسيم اليوم إلب ثالث نوبات رئيسية:
 
 صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا. 5األولى من الساعة  
 مساًء. 5 - 31ى الساعة صباحًا حت 00الثانية من الساعة  
 مساًء حتى نهاية اإلرسال. 5 - 31الثالثة من الساعة  
 
 

                                                      
ًا علمى األخبمار العالميمة فقمط إال فمي بعمض األحيمان تقتصر نشرة الساعة الثانية عشمرةى ظهمر  88

 التي تطرأ فيها بعض األحداث فتقدم بها بعض األخبار الداخلية.
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 إعداد نشرات األخبار
إلعممممممداد نشممممممرة األخبممممممار يقمممممموم المحممممممرر بجمممممممع األخبممممممار مممممممن 

وكةةةةاالت مصممممادرها المختلفممممة قبممممل وقممممت كمممماف، وهممممذه المصممممادر هممممي )
. وبعمد (األنباء، وقسم االلتقاط، ومراسلو اإلذاعةة مةن مواقةع األحةداث

أن تتجممممع الممممادة الخبريمممة لمممد  المحمممرر يقممموم بفرزهممما واختيمممار مممما يريمممد 
إذاعتممه منهمما، ثممم يعيممد صممياغة بعضممها وفقممًا ألسمملوب اإلذاعممة المتعممارف 

عليه. 

وصمممياغة األخبمممار فمممي اإلذاعمممة السمممودانية، شمممأنها شمممأن معظمممم 
ال إذاعات العالم الثالث، تأتي مستلهمًة سياسة الدولمة. فعلمى سمبيل المثم

استقبل الةرئيس )إذا التقط المحرر خبرًا من إذاعة صوت أمريكا يقول  
األمريكةةةةي جةةةةورس بةةةةو  بمكتبةةةةف بالبيةةةةت األبةةةةيض رئةةةةيس الةةةةو راء 
االسةةةرائيلي السةةةيد إريةةةل شةةةارون. وأشةةةاد الةةةرئيس بةةةو  بالحكومةةةة 
االسةةرائيلية وشةةعر إسةةرائيل الصةةدي  لةةدور  فةةي مسةةيرة السةةالم فةةي 

الخبمممر ممممن اإلذاعمممة يقممموم المحمممرر بإعمممادة فقبمممل إذاعمممة همممذا  .(المنطقةةةة
  صياغته، حيث يمكن أن يتحول نصه فيصير كما يلي 

استقبل الرئيس األمريكي جورس بو  بمكتبف بالبيت األبيض 
رئيس و راء العدو االسرائيلي إريل شةارون. وأشةاد الةرئيس األمريكةي 
بحكومة الكيان الصهيوني وبما أسةما  شةعر إسةرائيل الصةدي  لةدور  

 . فيما يسمب بمسيرة السالم في المنطقة
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فمممممالمالحظ هنممممما أن مضممممممون الخبمممممر لمممممم يتغيمممممر، ولكمممممن إعمممممادة 
الصمممياغة أوضمممحت موقمممف اإلذاعمممة أو دولمممة السمممودان المغممماير لموقمممف 
الدولمممة صممماحبة الخبمممر. وبعمممد تجميمممع األخبمممار ممممن مصمممادرها المختلفمممة، 

، ثمم تعمود Typistوالعادة صياغتها، يقوم المحرر بتحويلها إلى الطمابعين 
مرًة أخر  إلمى المحمرر المذي يقموم بترتيبهما حسمب أهميتهما التمي تحمددها 
نظمممم وضممموابط معينمممة ال بمممد أن يكمممون كمممل محمممرر ملممممًا بهممما، وهمممي مممما 

 يسمى بضوابط السياسة اإلعالمية. 
وفممممي هممممذا المجممممال نجممممد أن كممممل دول العممممالم الثالممممث، ال سمممميما 

در نشمممراتها اإلخباريمممة، المممدول العربيمممة، تضمممع أخبمممار حكوماتهممما فمممي صممم
مهمممممما كانمممممت أهميمممممة األخبمممممار التمممممي تمممممأتي الحقمممممًة لهممممما. وحتمممممى أخبمممممار 
الحكوممممات الداخليمممة يحكمهممما بروتوكمممول ونظمممام داخلمممي بقسمممم األخبمممار، 
حيممث تبممدأ بأخبممار رئمميس الدولممة، ثممم نوابممه، ثممم أعضمماء الجهمماز التنفيممذي 

 حسب ترتيبهم السياسي وهكذا. 
يس موجمممممودًا باإلذاعمممممات ذات وبمممممالطبع فمممممإن همممممذا األسممممملوب لممممم

الطمممابع العمممالمي أو اإلذاعمممات الموجهمممة للمممدول الخارجيمممة. وهمممو أسممملوب 
معيمممب ال شمممك. حيمممث إن المهمممم للمسمممتمع الحمممدث اإلخبممماري أكثمممر ممممن 

 شخص الزعيم أو الوزير.
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 الترجمة ب ذاعة أم درمان
نمما ظمل  لم يكن في اإلذاعة السودانية قسمم خماص بالترجممة، وال

يقوم به بعض المحررين من ذوي الدراية باللغة اإلنجليزية  دور الترجمة
مثممل الخيممر عبممد الممرحمن وعمممر عبممد المممنعم وطممارق أبممو الفضممل وعبلممة 
محممممود بخممممات وغيممممرهم ممممن المحممممررين. حيممممث يقممموم هممممؤالء المحممممررون 
بترجمممممة األخبممممار مممممن اللغممممة العربيممممة لكممممي تممممذاع مممممن خممممالل الخممممدمات 

  الفرنسية.المتخصصة باللغة اإلنجليزية أو 
ومممممن عممممادة قسممممم األخبممممار أن يسمممملم النشممممرة للمممممذيع المخممممتص 
بقراءتها قبل ساعة من موعمد إذاعتهما. وفمي بعمض األحيمان تقصمر همذه 
المدة إلى بضع دقائق، خصوصًا في فترة أخبمار السماعة الثالثمة مسماًء، 
والتممي يحممرص قسممم األخبممار علممى أن تكممون دائمممًا حيممًة وجديممدًة وسممريعة 

 آخر األحداث الدائرة على الساحتين الداخلية والعالمية. في تغطية 
وبعد أن يتسلم المذيع أوراق النشرة، يقموم بمراجعتهما وتشمكيلها، 
ثممم يممذهب بهمما إلممى األسممتديو ليقرأهمما حيممًة علممى الهممواء، حيممث ال تعممرف 
نشمممرات األخبمممار التسمممجيل المممذي يحمممدث لبقيمممة البمممرامج. وقمممد اسمممتخدمت 

 ( لبث األخبار.Cأستديو )اإلذاعة طوال سنواتها 
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  شعار األخبار
تممممذاع نشممممرة األخبممممار فممممي اإلذاعممممة السممممودانية دائمممممًا مصممممحوبًة 
بشممممعار األخبممممار الممممذي هممممو عبممممارة عممممن مقطوعممممة موسمممميقية قصمممميرة، ال 
تتجمماوز مممدتها نصممف الدقيقممة، تقمممدم بعممد دخممول دقممات السمماعة والعمممالن 

متبممممع فممممي معظممممم المممزمن مصممممحوبًا باسممممم المحطممممة. وهممممذا بممممالطبع تقليممممٌد 
إذاعممات العممالم. وقممد كممان شممعار األخبممار فممي إذاعممة أم درمممان فممي أول 
األممممر ممممأخوذًا ممممن إحمممد  المارشمممات العسمممكرية اإلنجليزيمممة التمممي تعمممود 

 السودانيون على سماعها منذ أيام االستعمار البريطاني. 
م صمممممدر قمممممرار باالتفممممماق بمممممين وزارة الثقافمممممة 0984وفمممممي عمممممام 
دارة اإل مةار  ذاعة بتغيير ذلك المارش بشعار سوداني هو )واإلعالم وال

( أحمممد المارشمممات العسمممكرية التمممي قمممدمها سمممالح الموسممميقى منمممذ شةةةلكاوي 
سنوات طويلة. واستمر مارش شلكاوي شعارًا لنشرة األخبار في اإلذاعمة 

حيث تم استبداله بقطعة موسميقية ممأخوذة ممن لحمن  م.0994حتى عام 
 (. في حما  ربناهي ) أنشودة وطنية ذات طابع إسالمي

 
  البرامج اإلخبارية

كمممما رأينممما فمممإن إذاعمممة أم درممممان ظلمممت تقمممدم عمممددًا ممممن الفقمممرات 
الثابتممة فممي فتراتهمما اإلخباريممة المختلفممة علممى مممدار اليمموم. حيممث إن هممذه 

( عنمدما كمان محمد خوجلي صالحينالفترات كانت من ابتكار األسمتاذ )
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ولمممى للتجربمممة يحمممرص علمممى تقمممديم ممممديرًا لإلذاعمممة. وكمممان فمممي األيمممام األ
فقممرات الفتممرة األخباريممة بنفسممه مممع عممدد مممن المممذيعين يتممراوح بممين اثنممين 
وثالثة. وقد بدأت هذه التجربة بنشرة أخبمار السماعة الثالثمة بعمد الظهمر. 
وكانمممممت اإلذاعمممممة قبمممممل ذلمممممك تقمممممدم نشمممممرات أخبمممممار عاديمممممة، إلمممممى أن بمممممدأ 

 ات. صالحين تلك التجرية في أواخر عقد السبعيني
بمممدأ ممممع صمممالحين تلمممك التجربمممة فمممي أول يممموم لهممما الممممذيع عبمممد 
الكمممريم قبممماني، ثمممم انخمممرط فيهممما بعمممد ذلمممك كبمممار الممممذيعين. وقمممد درجمممت 
اإلذاعة علمى إعطماء الفتمرة اإلخباريمة فمي الظمروف المعتمادة ممدة نصمف 
ساعة. إال أنه وفي بعض الظروف االستثنائية فإن ممدة الفتمرة تزيمد إلمى 

. وتتضمن الفترات األخبارية 89وأحيانًا إلى ساعة أو أكثر  أربعين دقيقة
باإلذاعممة السممودانية عممددًا مممن الفقممرات الثابتممة، والتممي تظهممر فممي معظممم 

 الفترات، وهي على النحو التالي 
 
 

                                                      
من تلك الفترات التي زاد زمنها بشكل ملحول فترة أخبمار السماعة الثالثمة بعمد الظهمر، والتمي  89

ة الملمك خالمد بمن العزيمز م يموم وفما0982حزيمران يونيمو  04قدمتها اإلذاعة السودانية يوم األحد 
عاهل المملكة العربية السعودية. حيث استمرت الفترة لساعتين إال خمس دقائق. وتلتهما كمأطول 

م يموم 0992تمموز يوليمو عمام  20فترة أخبارية في تاريع اإلذاعة فترة أخبار الثالثمة يموم الثالثماء 
ون قرنممق. حيممث اسممتمرت إعمالن تحريممر مدينممة توريممت مممن أيممدي قمموات الجمميش الشممعبي بقيممادة جمم

 هذه الفترة لمدة ثالث ساعات كاملة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساًء.
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  التعلي  السياسي /1
يعتبر التعليق السياسي معبرًا عن رأي اإلذاعة، الذي هو رأي  

إن اإلذاعة تركز على الجانب السياسي فمي الدولة بالضرورة. وبالطبع ف
تعليقاتها لما للسياسة من أهميمة خاصمة فمي مجمال الخمدمات اإلخباريمة. 
وللتعليمممق السياسمممي أسممملوبه الخممماص المممذي يعتممممد علمممى دقمممة المعلوممممات 

 وانتقاء العبارات القوية ذات التأثير الفعال على المستمع. 
علمممممى  ورغممممممًا عمممممن تضمممممارب مواقمممممف الحكوممممممات التمممممي ممممممرت

السمممودان خمممالل الحقمممب التمممي أعقبمممت االسمممتقالل، إال أن اإلذاعمممة ظلمممت 
تجمماري تلممك السياسممات رغمممًا عممن تباينهمما. فموقممف السممودان مممن مصممر 
ثيوبيمما وبقيممة دول الجمموار علممى سممبيل المثممال تممأرجح كثيممرًا بممين المممودة  وال
 والجفوة، والوئام والخصام. ولكن اإلذاعة ظلت دائممًا تعبمر فمي تعليقاتهما

 عن موقف الدولة في كل المراحل. 

وألهميممممة التعليممممق السياسممممي ظلممممت اإلذاعممممة السممممودانية تسممممتكتب 
أشخاصمممممًا معينمممممين يمتمممممازون بجممممممال األسممممملوب والمقمممممدرة علمممممى الكتابمممممة 
والتحليل. وعلى مر السنين استكتبت اإلذاعمة عمددًا ممن ذوي الخبمرة فمي 

التعليمممق  همممذا المجمممال. ففمممي أواخمممر عهمممد االسمممتعمار كمممان أشمممهر كتممماب
محمةةد أحمةةد السةةلمابي، يحيةةب عبةةد القةةادر، ومحمةةد السياسممي هممم  )

(. وفمي مرحلمة االسمتقالل كمان أشمهر كتماب التعليمق الخليفة طف الريفةي
أبو عاقلة يوسف، محمد صال  فهمةي، والفرية  أحمةد السياسي هم  )
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محمةةد أول قائةةد عةةام للجةةي  السةةوداني بعةةد سةةودنة الجةةي  وخةةروس 
(. والفريق أحمد محمد تقلد منصبه كقائد عام للجيش ينالقادة البريطاني

م عمممام اسمممتقالل السمممودان. وقمممد كمممان رصمممين 0956السممموداني فمممي عمممام 
حيممممث أفمممماض أكثممممر ممممما أفمممماض فممممي  العبممممارة، بليممممس اللفممممظ، قمممموي الكلمممممة

تعليقاته السياسمية، التمي كمان يكتبهما لإلذاعمة أيمام تفماقم مشمكلة حاليمب، 
عبممد هللا خليممل. ولممم يتوقممف عممن تعليقاتممه فممي عهممد رئمميس المموزراء السمميد 

إال بعممد قممرار الممرئيس جمممال عبممد الناصممر بسممحب القمموات المصممرية مممن 
 حاليب وتسوية األمور بين البلدين. 

وفممممي مرحلممممة الحكومممممات الوطنيممممة، خصوصممممًا بعممممد أيممممار مممممايو 
محمةةود أبةةو م كممان أكثممر كتمماب التعليممق السياسممي لإلذاعممة هممم  )0969
معممروف ومممدير عممام اإلذاعممة والتلفزيممون فيممما بعممد، ( الصممحفي الالعةة ائم

( الصحفي القديم، ومدير وكالة األنباء األفريقية إبراهيم دق والدكتور )
( أحمممد كبمممار الصمممحفيين إبةةةراهيم عبةةةد القيةةةومبانممما فيمممما بعمممد، واألسمممتاذ )

والمممممدكتور ، 90( حديةةةةةد السةةةةةراسواإلداريمممممين بصممممميفة األيمممممام، واألسمممممتاذ )
ان ضمممابطًا بمممالقوات المسممملحة ورئيسمممًا لتحريمممر ( المممذي كممممحمةةةود قلنةةةدر)

صحيفة القوات المسلحة لسنوات عديدة قبل أن يسافر للواليات المتحمدة 
وينممممال درجممممة الممممدكتوراة فمممممي اإلعممممالم، التممممي تحمممممول بعممممدها إلممممى أسمممممتاذ 

                                                      
عمممل حديممد السممراج مممذيعًا بقسممم المممذيعين باإلذاعممة. ثممم عمممل بالقسممم السياسممي لمممدة طويلممة  90

م ممممديرًا بعممدها انتقممل للتلفزيممون ليعممممل رئيسممًا للقسممم السياسمممي بممه، ثممم أصممبح ممممديرًا للتلفزيممون، ثمم
 لمعهد التدريب اإلعالمي، ثم مديرًا لإلذاعة، ثم أمينًا لوزارة الثقافة واإلعالم فيما بعد.
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وغيرهم. وقد استفادت اإلذاعمة فمي كثيمر ممن  بالجامعة في مادة اإلعالم
بالقسمم السياسمي فمي كتابمة التعليقمات،  األحيان من بعض العماملين فيهما

حسةةر الرسةةول بانقةةا، محمةةد الكبيةةر الكتبةةي، ال بيةةر عثمةةان ) ومممنهم
 ( وغيرهم. أحمد، نجم الدين محمد أحمد

وفممي كمممل العهمممود السياسمممية التمممي ممممرت بالسمممودان ظمممل التعليمممق 
السياسمممي يحممممل وجهمممة نظمممر الدولمممة المتمثلمممة فمممي السياسمممة التمممي تعلنهممما 

ول يمموم لتوليهمما مقاليممد السمملطة. وفممي كثيممر مممن األحيممان الحكومممة منممذ أ
التمممممي تحمممممدث بالدولمممممة أو مهممممممة يركمممممز التعليمممممق علمممممى أحمممممد األحمممممداث ال

خارجهممما، فيبمممين رأي الدولمممة فمممي الحمممدث وأسممملوب معالجتمممه ومممما يترتمممب 
 عليه من توجهات أو قرارات ستتبناها الدولة. 

والتممي وقممد كانممت أهممم التعليقممات التممي أوضممحت سياسممة الدولممة 
بثتهمما اإلذاعممة تعليقهمما علممى اسممتيالء اليهممود علممى المسممجد األقصممى فممي 

م، وتعليق اإلذاعة في يموم وفماة المزعيم جممال عبمد الناصمر، 0967عام 
وتعليقها يموم إعمالن ميثماق طرابمل بمين مصمر والسمودان وليبيما، وتعليقهما 
يمممممموم اسممممممتيالء جماعممممممة أيلممممممول األسممممممود علممممممى مقممممممر السممممممفارة األمريكيممممممة 

رطوم، وتعليقهمما يمموم توقيممع اتفاقيممة أديممس أبابمما للسممالم بممين الحكومممة بممالخ
م. ولعمممممل أشمممممهر التعليقمممممات 0973ممممممارس  3وفصمممممائل المتممممممردين فمممممي 

السياسممية التممي قممدمتها إذاعممة أم درممممان لفتممرات طويلممة ومنتظمممة خمممالل 



-023- 

تاريخهمممما الطويممممل هممممي ثالثممممة تعليقممممات شممممغلت الممممرأي العممممام فممممي أوقممممات 
 ذه التعليقات حسب تسلسلها الزمني هي ومناسبات مختلفة، وه

 

 حديث األربعاء  /أ
  }لكاتبف أبو عاقلة يوسف{

كممممان حممممديث األربعمممماء مممممن أخطممممر األحاديممممث السياسممممية التممممي 
قمممدمتها اإلذاعمممة السمممودانية فمممي تاريخهممما الطويمممل. فقمممد كمممان حمممديثًا قممموي 
العبارة، دامس اللهجة، يعبر بصمدق عمن شخصمية كاتبمه ومقدممه القويمة، 

لمممك ألنمممه كمممان يصمممدر ممممن قلمممم بمممارع وصممموت جهممموري، همممو صممموت وذ
 . 91األستاذ أبو عاقلة يوسف

وقممد ظهممر حممديث األربعمماء كأحممد المعممالم البممارزة فممي إذاعممة أم 
م، عنممممممدما اشممممممتدت المناوشممممممات بممممممين مصممممممر 0954درمممممممان فممممممي عممممممام 

والسممودان حمممول عممدد ممممن األممممور السياسممية. وكمممان النمممزاع قممد اشمممتد فمممي 
يممممث كممممان السممممودان مشمممماركًا فممممي ذلممممك المممممؤتمر، . ح92مممممؤتمر بانممممدونق

وممممثاًل بوفممد علممى مسممتوً  عممال برئاسممة السمميد إسممماعيل األزهممري. ولممم 
تكن القوات البريطانية قد أكملت انسحابها بعد من أرض السمودان التمي 

                                                      
 .297أنظر صفحة  91
م. لتأسمميس حركممة عممدم االنحيمماز بمبممادرة 0955انعقممد مممؤتمر بانممدونق بأندونيسمميا فممي أبريممل  92

و، والمصمري جممال عبمد من الرؤساء  اليوغسالفي جوزيف بروز تيتو، والهندي جواهر الل نهر 
 الناصر.
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ولممممما لممممم يكممممن السممممودان قممممد أعلممممن  م.0898ظلممممت مسممممتعمرًة منممممذ عممممام 
ل عبممممد الناصممممر مممممن هيئممممة اسممممتقالله الكامممممل بعممممد، طلممممب الممممرئيس جممممما

الممؤتمر فمي بانمدونق أن يكمون علمم مصممر همو المرفموع أممام وفمد مصممر 
 ووفد السودان، بدعو  أن مصر كانت شريكًة في الحكم الثنائي. 

غضممب الممزعيم إسممماعيل األزهممري رئمميس وفممد السممودان، والممذي 
كان قد انتخب لرئاسة الحكومة االنتقالية فمي انتخابمات ديموقراطيمة حمرة 

إننا نرفض جملةع وتفصيالع هةذا ))ن اقتراح الرئيس عبد الناصر وقمال  م
ذا لةةم يكةةن لةةدينا علةةم  االقتةةراح الةةذي تقةةدم بةةف الةةرئيس عبةةد الناصةةر واس
حتب اين ف نني أطالر سكرتارية المةؤتمر أن ترفةع أمةام وفةدنا قطعةة 

 . ((قما  بيضاء

 انقضممت أيممام مممؤتمر بانممدونق التأسيسممي لحركممة عممدم االنحيمماز،
ولم يبرح صد  ذلك الحمادث يعتممل فمي نفموس السمودانيين، وكمان سمببًا 
في تأجيج نيران المناوشمات بمين السمودانيين والمصمريين. حيمث لمم يقبمل 
أبناء السودان ذلك الموقف من الزعيم جمال عبد الناصر، المذي ارتمأت 
 فيه معظم القيمادات السمودانية أمماًل جديمدًا لتوطيمد العالقمات بمين البلمدين
بعممد اإلطاحممة بحكومممة الملمممك فمماروق وكممل ممما خلفتمممه مممن األحقمماد لمممد  

وتطمممور  السممودانيين بمناداتهمما بمممإعالن تبعيممة السمممودان للتمماج المصمممري.
األمر إلى مناوشات وسباب عبر الصحف واإلذاعة فمي كمل ممن مصمر 
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يشممن حملممًة عدائيممًة شرسممة علممى  93والسممودان. حيممث كممان صممالح سممالم 
المنتقمممدة لمواقمممف الحكوممممة المصمممرية والمممرئيس كمممل األصممموات السمممودانية 

( بالقمماهرة التممي أنشممئت ركةةن السةةودانعبممد الناصممر مممن خممالل إذاعممة )
أساسممًا لتخمممدم العالقمممات األخويممة بمممين البلمممدين. وقممد ألهبمممت تلمممك الشمممرارة 

( أبوعاقلةة يوسةفمشاعر القائمين بأمر اإلذاعة، فتصد  لها األسمتاذ )
( الممذي كممان يسممرد الحقممائق األربعةةاء حةةديثبتعليقممه األسممبوعي الصممارخ )

في مواجهة صالح سالم. وكانت عبارات حمديث األربعماء تكيمل الصماع 
صممماعين لصمممالح سمممالم، المممذي لمممم يملمممك إزاءهممما إال المممرد بمممما همممو أقمممذع 

 وأقسى، مما أجج تلك الحملة المستعرة عبر األثير. 
كان المستمعون من مصريين وسودانيين يترقبون ذلمك الحمديث 

يد اللهجمممة أسمممبوعيًا، ويلتقطونمممه بأنفممماس متالحقمممة، ممممما زاد التممموتر الشمممد
 على جبهة الصراع السياسي بين البلدين. 

ولما كانت اإلذاعة هي صموت الضممير الحمي، ومنبمر الشمعور 
المتوقممد وداعيممة الوفمماق األبممدي، فممما كممان مممن األسممتاذ أبممو عاقلممة الممذي 

ت العقمل فمي الحكومممة أجمج نيمران تلمك الحملممة إال أن بمدأ بمخاطبمة صممو 
المصممممرية، وبممممدأ يتحممممدث بلهجممممة فيهمممما الكثيممممر مممممن الممممدعوة للعمممممل علممممى 
تحقيق مصلحة العالقات الحميمة وحسن الجوار بين الشعبين. فما كان 

                                                      
وزير اإلرشاد القومي في حكومة جمال عبمد الناصمر األولمى، وهمو  الصاغ صالح سالم هو 93
 عن شئون السودان داخل الحكومة المصرية. مسؤولال
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مممممن الممممرئيس جمممممال عبممممد الناصممممر إال أن أصممممدر قممممرارًا بإبعمممماد الصمممماغ 
اعيمة صالح سالم الذي قاد تلك الحملة. فتوقفت علمى الفمور الحملمة اإلذ

بعممد ذلممك القممرار، وعمماد الوئممام علممى طيممات األثيممر. كممان حممديث األربعمماء 
من البرامج اإلذاعية القوية التي أسهمت فمي إزكماء الحمس الموطني لمد  
قطاعات المستمعين. وأسهم في وضع اللبنات القويمة لالسمتقالل. وكمان 

قمموي كثيممرًا ممما يممدعو لالنعتمماق التممام مممن ربقممة االسممتعمار، مممع االرتبمماط ال
مع مصر، دون تبعية لها، كما كان ينمادي بمذلك رئميس الموزراء صمدقي 
باشممما ممممن داخمممل سمممرايا القصمممر الملكممممي قبمممل انمممدالع ثمممورة تمممموز يوليممممو 

وظل حديث األربعاء داعيمًا لتحكميم صموت العقمل وبنماء الوئمام  م.0952
  في كثير من المنتديات.

 
 العقيد )معمر القذافي(  /ر

   ل{}لكاتبف سعد الدين جال 
كان هذا التعليق الخماص، ممن التعليقمات السياسمية القويمة التمي 

م، إبمان فتمرة حكمم المرئيس جعفمر نميمري. 0976قدمتها اإلذاعة في عمام 
( أحمد المذين تعماونوا سةعد الةدين جةاللوكان مقمدم التعليمق همو األسمتاذ )

مع اإلذاعة السودانية من خارجها حيث كان موظفًا حكوميًا خمارج وزارة 
معمةر قافة واإلعالم. كان يعتمد في تعليقه على تفنيمد أقموال المرئيس )الث

( التمممي سمممبق أن أدلمممى بهممما فمممي الخرطممموم أيمممام زيارتمممه لهممما ممممع القةةةذافي
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الرئيس جمال عبد الناصر، بعد توقيمع ميثماق طمرابلس، المذي جممع بمين 
. حيممث 94الممدول الممثالث؛ ليبيمما ومصممر والسممودان فممي دولممة اتحمماد واحممدة 

ألقوال قد أخذت من خطب طويلة ألقاها العقيد وسط حشود كانت تلك ا
مممن الجممماهير السممودانية التممي خرجممت السممتقباله بالمطممار أو فممي سمماحة 
القصمممر الجمهممموري. وقمممد كانمممت فمممي مجملهممما تمجمممد حكوممممة ممممايو وتفنمممد 
مزاعم الرافضين لها. كما كانمت تلمك الخطمب تؤكمد عممق العالقمات بمين 

وتمجد حركة الضباط األحرار التي أوصملت الشعبين الليبي والسوداني، 
 م. 0969جعفر نميري للسلطة في مايو 

وفمممي حقيقمممة األممممر كمممان هنممماك تشمممابه كبيمممر بمممين حركمممة العقيمممد 
القمممذافي وحركمممة جعفمممر نميمممري ممممن حيمممث تقمممارب التوقيمممت واألطروحمممات 
السياسية لد  كليهما. حيث كان القاسمم المشمترك بينهمما تبنمي واسمتلهام 

عيم عبمممد الناصمممر فمممي بنممماء الوحمممدة العربيمممة. ولكمممن تلمممك أطروحمممات المممز 
العالقمممات مممما لبثمممت أن تمممدهورت بمممين الجماهيريمممة الليبيمممة والسمممودان إلمممى 

 درجة النزاع المسلح في بعض المراحل. 
أد  ذلممك التنممازع إلممى إيممواء الممزعيم القممذافي وحممدات المعارضممة 

ب األممة لنظام نميري ممثلًة فمي رجمال الجبهمة الوطنيمة التمي ضممت حمز 
والحممممزب االتحممممادي الممممديموقراطي وجبهممممة الميثمممماق اإلسممممالمي، وبعممممض 
الممموطنيين المممذين انخرطممموا فمممي سممملك تلمممك الجبهمممة المسممملحة التمممي قمممادت 

                                                      
 هو ميثاق للوحدة بين مصر والسودان وليبيا. وكان شعاره )قوة، إشتراكية، وحدة(. 94
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م أطلممق عليممه رجممال 0976تممموز يوليممو عممام  2انقالبممًا فممي يمموم الجمعممة 
التوجيه المعنوي اسم الغزو األجنبي، وأطلقوا على منفذيمه اسمم المرتزقمة 

يسهل االنقضاض عليه. وقمد تمكمن رجماُل التوجيمه المعنموي بتمدبير لكي 
التوجيممه المعنمموي آنممذاك وعقممل  مسممؤول( محمةةد محجةةور سةةليمانمممن )

نميممري المممدبر فيممما بعممد مممن إقنمماع الشممارع والممرأي العممام بممأن  ذلممك غممزٌو 
 . 95(محمد نور سعدأجنبي. وقد كان ذلك االنقالب بقيادة العميد )

ذاعممة لتبنممي ذلممك التعليممق السياسممي. حيممث كممل ذلممك قممد دعمما اإل
استنفرت الدولة آنذاك كل أجهزة اإلعالم فمي حملمة قويمة ومنتظممة ضمد 
شخصية العقيمد معممر القمذافي وحكومتمه. وكمان ذلمك التعليمق واحمدًا ممن 
إفممرازات تلممك الحملممة. وقممد اسممتمر لمممدة طويلممة بممال انقطمماع، حتممى همماجر 

 بث. مقدمه إلى دولة اليمن، فتوقف عن ال
وفي تلمك الفتمرة ثمارت الشمائعات بمأن العقيمد كمان يمدبر الغتيمال 
مقدم التعليق. وكانت تلك الشائعات مؤشرًا واضحًا لقوة تأثيره. ولمم يكمن 
ذلك التعليق يقدم من خالل الفتمرات اإلخباريمة اليوميمة كبقيمة التعليقمات، 

نما كان يذاع كفقرة مستقلة قائمة بذاتها تحت إشراف القسمم ا لسياسمي. وال
وكممان يممذاع فممي فتممرات اإلذاعممة الحيممة، ثممم تعمماد إذاعتممه فممي اليمموم التممالي. 

                                                      
ن حكوممة العقيمد القمذافي وحكوممة جعفمر نميمري قمد وصملت إلمى كانت العالقات السياسية بي 95

أسوأ حاالتها في تلك الفتمرة، وتفاقممت بعمد اتهاممات السمودان لليبيما بمالتورط فمي مما ُسممي بحركمة 
المرتزقة التي دعمتها الجبهمة الوطنيمة المكونمة ممن حمزب األممة والحمزب االتحمادي المديموقراطي 

 نظام حكم نميري بالمواجهة المسلحة.وجبهة الميثاق اإلسالمي لتغيير 
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وقممممد دخممممل ذلممممك التعليممممق التمممماريع كأحممممد األعمممممال اإلذاعيممممة ذات األثممممر 
 الواضح في حينها.

 
 الحديث السياسي  /س

  }لكاتبف يونس محمود{
يعتبممر هممذا التعليممق واحممدًا مممن أخطممر وأشممد ممما قممدمت اإلذاعممة 

تمممموز يوليمممو  05فمممي مسمممارها الطويمممل. وهمممو قمممد بمممدأ فمممي يممموم السمممودانية 
الرائةد يةونس م بعد مجيء حكومة اإلنقاذ إلى السملطة. ومقدممه )0989
( أحممد الضممباط الشممباب بممالقوات المسمملحة. ويتنمماول هممذا التعليممق محمةةود

جميممممع األمممممور المطروحممممة علممممى السمممماحة السياسممممية السممممودانية والعربيممممة 
 واإلسالمية. 

ق فممي أسمملوبه القمموي إلممى تضمممين تعليقممه الكثيممر مممن يلجممأ المعلمم
اايمممات القرآنيمممة واألحاديمممث النبويمممة والحكمممم وبعضمممًا ممممن عيمممون الشمممعر 
العربمي القمديم، حيممث يقموم بتوظيممف النصموص بشمكل فنممي دقيمق لخدمممة 
األهممداف السياسممية. وتنبمممع أهميممة هممذا التعليمممق مممن أنممه جممماء فممي زممممان 

ين السممممودان والعديممممد مممممن الممممدول تفاقمممممت فيممممه الصممممراعات السياسممممية بمممم
األجنبيمممة والمجممماورة مثمممل الواليمممات المتحمممدة األمريكيمممة وبريطانيممما وفرنسممما 
ومصر والسعودية ودول الخليج. وبالمقابل نمت عالقات السودان بدول 
ثيوبيممما التمممي مممما فتئمممت أن قلبمممت ظهمممر  أخمممر  كليبيممما وتشممماد والصمممومال وال



-031- 

يماه بعرقلممة مسمميرتها السمملمية المجمن لنظممام الحكممم فمي السممودان، واصممفًة إ
يممواء ثالثممة أشممخاص  وتأييمد الجماعممات المنشممقة عممن الحكممم فممي إثيوبيمما وال
متهمين في محاولمة اغتيمال المرئيس المصمري محممد حسمني مبمارك إبمان 
انعقمممماد مممممؤتمر القمممممة األفريقممممي بممممأديس أبابمممما فممممي شممممهر حزيممممران يونيممممو 

 م. 0995

التي طمرأت بعمد  ولعل كل هذه األحداث والمستجدات السياسية
حمممرب الخلمممميج وغيرهمممما قممممد أكسممممبت هممممذا التعليممممق أهميممممًة خاصممممة. حيممممث 
أصمممبح النممماس يتابعونمممه بشمممكل منمممتظم، رغمممم أن بيمممنهم ممممن ينتقمممده أشمممد 
االنتقاد حتى من داخل النظام السياسي وقبة البرلمان ومجلمس الموزراء، 

 مما أد  في النهاية إلى إيقافه نهائيًا. 
لتعليمممق السياسمممي حجمممم الحريمممة غيمممر لقمممد سممماعد فمممي قممموة همممذا ا

المحممدود الممذي تمتممع بممه كاتبممه يممونس محمممود فممي رسممم المواقممف وتحليممل 
للدرجمممة التمممي أحمممس فيهممما الكثيمممرون أن همممذا التعليمممق السياسمممية األحمممداث 

يعمممل ضمممد أهمممداف الدولمممة المعلنمممة، واتهممم أحيانمممًا بأنمممه يقممموض مممما تبنيمممه 
 الدبلوماسية الرسمية. 

التعليمق، رغمم اخمتالف ااراء حولمه أحمد وعلى العموم ظل هذا 
المعالم البمارزة فمي خمدمات اإلذاعمة السمودانية فمي المرحلمة األخيمرة التمي 
أعقبمممت مجممميء حكوممممة الفريمممق البشمممير إلمممى السممملطة. وحتمممى أن بعمممض 
رؤساء الدول المجاورة قد أبدوا امتعاضهم من هذا التعليق المالذع المذي 
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نممممي ممممما كممممان يحممممدث فممممي طممممال كراسمممميهم وسممممب شخصممممياتهم بشممممكل عل
 الماضي، بل ولم يكن متصورًا أن يكون.

 
  أضواء /2

هممي عبممارة عممن برنممامج أخبمماري فممي حممدود خمممس دقممائق يركممز 
على أحد المواضيع التي تؤثر في السياسة الدولية. ويتم تسمليط الضموء 
عليهممما وفقمممًا لمالبسمممات الحمممدث وتطوراتمممه ومممما يمممدور حولمممه فمممي مختلمممف 

أهم األحداث التي تناولها البرنامج مشكلة الشمرق  الدول واألنظمة. ومن
األوسممط، معاهممدة كامممب ديفيممد، حممرب الفوكالنممد، اجتيمماح جنمموب لبنممان، 
مشممممكلة األقليمممممة البيضممممماء فممممي جنممممموب أفريقيممممما، حممممرب الخلممممميج، النظمممممام 
العالمي الجديد، الغارات األمريكية علمى ليبيما، تفكمك يوغسمالفيا، انهيمار 

رات الصممممربية علممممى البوسممممنة، تسممممليم اإلرهممممابي االتحمممماد السمممموفيتي، الغمممما
كارلوس بواسطة حكومة السودان لفرنسا، وصول كمابيال إلمى الحكمم فمي 

التمي  زائير وخروج موبوتو سيسي سميكو، وغيرهما ممن األحمداث السماخنة
 العالم.  تجري بشكل يومي في كل أنحاء

واالختالف بين برنامج أضواء والتعليقمات السياسمية أن أسملوب 
طممرح فممي أضممواء يعتمممد علممى التحليممل أكثممر منممه علممى إبممداء الممرأي، ثممم ال

إن أضمممممواء تتنممممماول دائممممممًا األحمممممداث العالميمممممة فمممممي حمممممين يهمممممتم التعليمممممق 
ال بطبيعتمممه السياسمممي بالشمممئون الداخليمممة فمممي معظمممم األحممموال. وأضمممواء 
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القائممممة مهمممما كمممان  يعبمممر بالضمممرورة عمممن رأي اإلذاعمممة أو رأي الحكوممممة
نما شكلها حمل في كثير ممن األحيمان وجهمة نظمر كاتبمه، خدمٌة ت هو، وال

شممممريطة أن تكممممون موضمممموعية وجممممادة وبهمممما عممممرض موثممممق للمعلومممممات 
 واألحداث التي يتناولها. 

 
  أقوال الصحف /3

تهممتم هممذه الفقممرة الخبريممة بعممرض ممما تكتبممه الصممحف الحكوميممة 
اليوميممممة مممممن أخبممممار وتعليقممممات وتقممممارير. وهممممذا العممممرض يكممممون ملخصممممًا 

ممممما يختمممماره محممممرر القسممممم السياسممممي مممممن المواضمممميع المطروحممممة  لممممبعض
بصمممفحات الجرائمممد المحليمممة. وغالبمممًا مممما يكمممون اختيمممار المواضممميع حسمممب 
أهميتهمما السياسممية والممدور الممذي تلعبممه فممي الشممارع العممام. وهممي فممي ذلممك 

 تكمل دور النشرة األخبارية والتعليق السياسي.

المواضميع ذات م إلى نقل بعض 0979لجأت اإلذاعة في عام 
الطابع االجتماعي والثقافي وأذاعتها من خمالل عمرض الصمحف. حيمث 
اتخمممذ رئممميس القسمممم األسمممتاذ حممممزة مصمممطفى الشمممفيع قمممرارًا بعمممرض تلمممك 
المواضممميع ألهميتهممما للمسمممتمع. وبمممرر ذلمممك القمممرار بمممأن دور همممذه الفقمممرة 
)أقوال الصحف( أن توصل الصحيفة إلى األماكن التي ال تصل إليها، 

نمممما هنممماك ممممواد اجتماعيمممة وفكريمممة قمممد والصممم حيفة ليسمممت كلهممما سياسمممة وال
تفممموق أهميتهممما أهميمممة التحليمممل السياسمممي. إال أن ذلمممك األممممر سمممرعان مممما 



-033- 

ين الذين رأوا فيه خروجًا على المألوف فمي مسؤولتوقف تحت ضغوط ال
تلمك الفقمرة، وليمتهم مما فعلموا، حيمث عمادت اان معظمم اإلذاعمات الكبيممرة 

وصمموت فرنسمما وغيرهمما إلممى تقممديم مثممل تلممك المواضمميع مممن كإذاعممة لنممدن 
خممالل عممرض الصمممحف، وكانممت إذاعمممة أم درمممان قممد سمممبقتها إلممى ذلمممك 

 بسنوات طويلة. 

ويتممراوح طممول أقمموال الصممحف بممين خمممس وعشممر دقممائق، وهممي 
تقممدم ضمممن الفتممرات األخباريممة المختلفممة. إال أن هممذا الطممول لمميس ثابتممًا، 

إلى ما يزيد عمن الربمع سماعة. أمما فمي حيث وصلت في بعض األحيان 
الفتمممممرة الصمممممباحية فقمممممد كانمممممت اإلذاعمممممة تقمممممدم العنممممماوين البمممممارزة لمممممبعض 

 الصحف الرئيسية دون الخوض في تفاصيل أعمدتها أو تعليقاتها.
 

  التقارير الصوتية /4
هي إحد  المواد األخبارية التي تذاع في شكل توسميع نقماط أو 

الجاريمة علمى السماحة أو موضمموع توضميحات حمول حمدث ممن األحممداث 
ين أو المختصمممين بصممموته لإلذاعمممة. مسمممؤولبعينمممه. ويتحمممدث فيمممه أحمممد ال

وهمممممذه الفقمممممرات يعمممممدها ويسمممممجلها قسمممممم األخبمممممار الصممممموتية التمممممابع إلدارة 
األخبار والسياسة. ويكون التقرير الصوتي قصيرًا فمي حمدود دقيقتمين أو 

 ثالثة على أطول تقدير. 
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 التحليل السياسي /5
هممو شممكل مممن أشممكال التعليممق السياسممي، مممن حيممث إنممه يحمممل 
وجهمممة نظمممر محمممددة، ويطمممرق موضممموعات بعينهممما، تنمممدرج تحمممت اإلطمممار 
السياسي الممؤثر فمي سياسمة الدولمة. وهمو يعتممد علمى استقصماء الحمدث 
السياسممي وتوضمميح أبعمماده ومراميممه وأهدافممه. وفممي معظممم األحيممان كانممت 

ذا التحليمل ألحمد المختصمين فمي مجمال اإلذاعة السودانية تعهمد بكتابمة هم
 الكتابة السياسية شأنه شأن التعليق السياسي. 

والمالحظ أنه فمي بعمض الفتمرات كمان القسمم السياسمي ال يفمرق 
كثيمممرًا بمممين التعليمممق والتحليمممل السياسمممي. حتمممى أن إدارة القسمممم كانمممت فمممي 
 بعض األحيان تتسلم التعليق من كاتبمه فيسمجله الممذيع علمى أسماس أنمه
تحليل سياسي والعكس. وكان أكثر التحليالت السياسية قوًة ورصانًة ما 
ظلمت تذيعمه اإلذاعمة السمودانية خممالل الجمزء األول ممن عقمد الثمانينممات، 
والممذي كممان يكتبممه المموزير الراحممل محمممد محجمموب سممليمان فممي الصممحف 

 ( أيام حكومة جعفر نميري.المحرر السياسيتحت عنوان )
 

  والمراسلين رسائل المندوبين /6
رسممائل المنممدوبين أو المراسمملين عرفممت فممي كممل إذاعممات العممالم، 
وهي عبمارة عمن تقمارير حيمة يعمدها منمدوبو ومراسملو اإلذاعمة المنتشمرون 
فمممممي أمممممماكن مختلفمممممة. وفمممممي اإلذاعمممممة السمممممودانية درج المحمممممررون علمممممى 
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تسممميتها فممي بعممض األحيممان برسممائل األقمماليم نسممبًة ألنهمما تممرد مممن أقمماليم 
دان المختلفمة. وفمي همذه األحموال كانمت اإلذاعمة تعتممد علمى بعمض السو 

المراسمممممملين العمممممماملين فممممممي مكاتممممممب اإلعممممممالم اإلقليميممممممة، الممممممذين يبعثممممممون 
برسائلهم الصوتية عبمر الهماتف ممن خمالل خمط مخصمص لهمذه الخدممة 

(، وقممد ظممل هممذا الخممط متصمماًل بجهمماز تسممجيل خمماص 91يحمممل الممرقم )
ي تقممموم باسممممتالم الرسممممائل أثنمممماء سمممماعات فمممي قسممممم اإلدارة الهندسممممية التمممم

العممل اليوميممة وتسممجلها، ثممم تسمملمها إلدارة القسممم السياسممي، الممذي يطلممع 
على محتوياتها، ثم يقمرر ممد  صمالحيتها للبمث، وممن ثمم يسملمها لقسمم 

 األخبار الذي يضعها ضمن الفترة اإلخبارية المحددة.
لمراسملين تعاملت إذاعة أم درمان طوال مسيرتها مع عمدد ممن ا

من خارج إطار العاملين بها. حيث إنها ظلمت تقمدم كثيمرًا ممن الخمدمات 
التممي تتعلممق باألقمماليم المختلفممة أوبممالمواطنين السممودانيين الممذين يعيشممون 
خارج حدود السودان. مما اسمتدعى وجمود مراسملين أو منمدوبين يتمابعون 

ممممن تلمممك األنشمممطة المختلفمممة، ويممممدون اإلذاعمممة باألخبمممار التمممي تحتاجهممما 
األمممماكن. وقمممد لجمممأت اإلذاعمممة لمكاتمممب اإلعمممالم اإلقليميمممة المنتشمممرة فمممي 
عواصمممم الواليممممات والمحافظممممات وعينممممت بعممممض العمممماملين بهمممما مممممن ذوي 

 الدراية كمراسلين لإلذاعة. 

سممماعد علمممى ذلمممك كمممون همممؤالء المراسممملين قمممد تمممدربوا أصممماًل فمممي 
ث عمدد مممن اإلذاعمة األم لفتمرات مختلفمة. حيمث جمر  العمرف علمى ابتعما
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إعالميمممي مكاتممممب اإلعمممالم الفرعيممممة لينمممالوا قسممممطًا ممممن التممممدريب العملممممي 
باإلذاعة في مجال إعداد األخبار وصياغتها وقراءتهما ثمم تسمجيلها علمى 
رسممالها بالبريممد أو عممن طريممق التلفممون لتممذاع مممن أسممتديوهات  األشممرطة وال

 اإلذاعة. 

ين وقممد ظهممر مممن خممالل تلممك الرسممائل عممدد مممن المراسمملين الممذ
اإلعممممالم مثممممل عبممممد المممممنعم الكتيممممابي بممممإعالم عطبممممرة،  يعملممممون بمكاتممممب

عمموض محمممداني بممإعالم األبمميض وغيممرهم. أممما فممي حالممة إقامممة بعممض 
فممي العواصممم أو المممدن المختلفممة فقممد درجممت اإلذاعممة مهمممة المناسممبات ال

على إرسال مندوبين من مذيعيها ليكونوا مرافقين للبعثات الرئيسمية التمي 
 غطية الحدث من موقعه. تقوم بت

وأكثممر ممما ظلممت تغطيممه اإلذاعممة فممي هممذه األممماكن هممو زيممارات 
قامة األعياد القومية بمبعض الممدن، مسؤولرئيس الدولة أو كبار ال ين، وال

ومشاركة الواليات في مؤتمراتها المختلفة واحتفاالتها بأعياد الحصماد أو 
م فيهممما الصممملح بمممين الدينيمممة، أو اللقممماءات التمممي يمممت وأالمواسمممم الزراعيمممة 

 غيرها من المناسبات. المتحاربين، و 
ومن خالل هذه التغطيمات فقمد دخمل ممايكروفون اإلذاعمة جميمع 
مممدن وقممر  السممودان بممال اسممتثناء نمماقاًل أفممراح وهممموم النمماس أينممما كممانوا 
وكيفممما كممانوا. وفممي مثممل هممذه المناسممبات ظممل منممدوبو اإلذاعممة يحملممون 

لنقممل  Mixerنمماقرا وأجهممزة خلممط الصمموت معهممم أجهممزتهم مممن مسممجالت ال
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األحداث من مواقعها. وكثيرًا ما يلجمأ المنمدوبون فمي المرحالت الخارجيمة 
التممممي إلممممى خطمممموط التلفممممون المباشممممرة لبممممث رسممممائلهم وممممموادهم اإلذاعيممممة 

 تلك الدول.  يقومون بإعدادها في

وفمممي السمممنوات األخيمممرة بمممدأت اإلذاعمممة السمممودانية ترسمممل وفمممودًا 
إلمممى بقممماع السمممودان المختلفمممة يسمممجلون العديمممد ممممن الممممواد  بشمممكل منمممتظم

اإلذاعيمممممة ممممممن مواقمممممع األحمممممداث، ويجمممممرون اللقممممماءات ممممممن الشخصممممميات 
السياسية والفنية من كل بقماع السمودان. وذلمك بغمرض عكمس التطمورات 
التمي تحممدث فمي الممبالد نتيجمًة لتطبيممق النظمام الالمركممزي والفدراليمة، مممما 

واألنظمممممة التممممي اسممممتدعت تكثيممممف العمممممل أفممممزر عممممددًا مممممن المؤسسممممات 
 اإلعالمي وعكس ما يدور فيها للمستمع. 

ساعد إرسال تلك الوفود في إثمراء مكتبمة اإلذاعمة بعمدد ممن وقد 
المممواد التراثيممة والثقافيممة مممن مختلممف المممدن. حتممى أن مممدير اإلذاعممة فممي 

م أمممممر جميممممع المنممممدوبين الممممذين يسممممافرون إلممممى األقمممماليم أن 0983عممممام 
ا األذان بأصممممممموات الممممممممؤذنين المنتشمممممممرين فمممممممي بقممممممماع السمممممممودان يسمممممممجلو 

المختلفمممة. وكانمممت النتيجمممة أن حصممملت اإلذاعمممة فمممي وقمممت وجيمممز علمممى 
تسمممجيالت لممم ذان بأصممموات ثالثمممين مؤذنمممًا، ممممما شمممجع علمممى بمممث نمممداء 
الصممملوات بأصممموات مختلفمممة طممموال شمممهر رمضمممان لمممذلك العمممام واألعممموام 

ي معظممم المراحممل علممى اختيممار حرصممت إدارة اإلذاعممة فمم وقممدالتممي تلتممه. 
منمممدوبيها ممممن األشمممخاص المممذين لهمممم إلمممماٌم بالعممممل اإلذاعمممي سمممواٌء ممممن 
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خمممممالل االحتكممممماك المباشمممممر أو التمممممدريب الالحمممممق. ولمممممذلك كمممممان معظمممممم 
اإلذاعيين الذين عملوا في هذا المجال من ذوي الكفاية والدرايمة والمقمدرة 

مجمممممال العممممممل علمممممى تغطيمممممة األحمممممداث بمممممل واالسمممممتعداد لالبتكمممممار فمممممي 
اإلذاعمممممممي. حيمممممممث اشمممممممترطت أن يتمتمممممممع المنمممممممدوب بالحاسمممممممة الخبريمممممممة، 
مكانيمة  والشخصية القويمة التمي تمكنمه ممن الحصمول علمى المعلوممات، وال
الوصممول إلممى مصممادرها. وقممد وضممعت اإلذاعممة الشممروط التاليممة الختيممار 

 المناديب 
 

 ة.المهمالمقدرة على مالحقة الشخصيات السياسية  /0
التمممي تمممزور مهممممة علمممى الحممموار ممممع الشخصممميات األجنبيمممة الالمقمممدرة  /2

 البالد أو تزورها وفود من السودان.
 إجادة اللغة العربية كتابًة ونطقًا. /3
خصوصمممًا مهممممة المعرفمممة التاممممة بالمكاتمممب والمؤسسمممات الحكوميمممة ال /4

اإلذاعممة منهمما أخبارهمما ومعلوماتهمما كالقصممر الجمهمموري  تلممك التممي تسممتقي
 الوزراء والوزارات والوكاالت المختلفة. ن ومجلسودار البرلما

 
ذا كممان هممذا هممو المنممدوب فممإن المراسممل اإلذاعممي يممؤدي نفممس  وال
المهمممة. إال أن الفممارق يظهممر فممي التسمممية، حيممث إن المراسممل غالبممًا ممما 
يكون خارج البلد الذي تعمل فيه اإلذاعمة. وكثيمرًا مما يكمون همذا المراسمل 
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ال أن هممذا الممنمط مممن المراسمملين لممم تتعامممل خممارج نطمماق الدولممة ذاتهمما. إ
معه اإلذاعمة السمودانية إال فمي بعمض الحماالت النمادرة. حيمث كانمت فمي 
أيممممممام اإلدارة البريطانيممممممة تسممممممتقي بعممممممض األخبممممممار عممممممن طريممممممق أولئممممممك 
المراسمممملين. وذلممممك ألن الدولممممة نفسممممها كانممممت تسممممتقي قراراتهمممما السياسممممية 

وكمان يشمترط فميمن يتصمد  والعسكرية وغيرها من خارج حدود الموطن. 
 لعمل المراسل ما يلي 

 
 أن يكون ملمًا بلغة الدولة التي يراسل منها. /0
 أن يكون واسع االطالع وملمًا بشئون البلد الذي يعمل فيه. /2
 أن تكون له عالقات واتصال بجهات صنع القرار. /3
 أن تكون لديه المقدرة على سرعة الحركة واالتصال. /4
 لمًا بفن التحرير اإلذاعي والكتابة واإللقاء.أن يكون م /5
 
  مداوالت البرلمان /6

لقممممد ظلممممت اإلذاعممممة تنقممممل مممممداوالت البرلمانممممات السممممودانية فممممي 
مختلمممف مراحلهممما لمسمممتمعيها بشمممكل منمممتظم دون تحيمممز ألي واحمممدة ممممن 
الكتمممل السياسمممية المتصمممارعة داخمممل البرلممممان. وكانمممت البدايمممة همممي نقمممل 

ل، المذي شمهدت جلسماته إعمالن االسمتقالل. وكمان جلسمات البرلممان األو 
شممممكل االنتقممممال فممممي بدايممممة األمممممر يممممتم عممممن طريممممق تلخمممميص الجلسممممات 
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ذاعتهمما للمسممتمع، ثممم تطممور األمممر بنقممل مممايكرفون اإلذاعممة إلممى داخممل  وال
عنمممدما ظهمممر أن الممممداوالت و القاعمممة ونقمممل الجلسمممات حيمممًة علمممى الهمممواء. 
تقمممرر تسمممجيلها علمممى أشمممرطة  تأخمممذ وقتمممًا طممموياًل فمممي كثيمممر ممممن األحيمممان

كبيرة ثم تذاع في أوقات الحقة. في هذه المرحلة بمدأت عمليمات الحمذف 
 واإللغاء لبعض الفقرات تأخذ طريقها إلى أشرطة اإلذاعة. 

وأكثممر ممما كممان الحممذف يمممارس فممي فتممرة مجلممس الشممعب الممذي 
م. حيث كانت هنماك بعمض المالحظمات ممن 0969أقامته حكومة مايو 

فة الذي هو الناطق الرسمي باسم الدولة، فكان يصمدر بعمض وزير الثقا
األواممر بعمدم إذاعمة بعمض الفقمرات ممن الممداوالت التمي يمر  أنهما ضمارة 

 بسياسة الدولة. 
 أبريمملوالتممي بممدأت فممي شممهر ولممما جمماءت فتممرة الليبراليممة الثالثممة 

م تقممرر عممدم إذاعممة مممداوالت الجمعيممة التأسيسممية، واالكتفمماء 0986 عممام
خيص اإلخبمماري لممما يممدور فممي أروقتهمما إلذاعتممه مممن خممالل نشممرات بممالتل

. وحتممى اليوميممة ال سمميما النشممرات التممي تممذاُع فممي فتممرات المسمماء األخبممار
هذا األمر ظل عرضة لتدخالت بعض وزراء الثقافة الذين تعاقبوا علمى 

 الوزارة في تلك الحقبة. 
 ونفمممس الشممميء قمممد حمممدث لممممداوالت المجلمممس الممموطني االنتقمممالي
الممممذي كونممممه الفريممممق عمممممر البشممممير ثممممم المجلممممس المممموطني المنتخممممب فممممي 

م، حيث ظلمت كثيمر ممن الممداوالت ال تجمد طريقهما لإلذاعمة التمي 0995
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ذاعتممه حسممب األهميممة وحسممب  تكتفممي بتلخمميص ممما يممدور فممي المجلممس وال
 سياسة الدولة من خالل األخبار والبرامج السياسية المختلفة.

 
 قسم التقاط األخبار

رنا من قبل فإن  قسم التقاط األخبار باإلذاعة قد انفصل كما أش
ممممن قسمممم األخبمممار وأصمممبح قسممممًا قائممممًا بذاتمممه. وكمممان يسممممى فمممي بدايمممة 

(. وهمو قسةم االلتقةاط( ثم تحمول إلمى )السياسي قسم االستماعتكوينه )
يمثمممل واحمممدًا ممممن أهمممم المصمممادر التمممي تعتممممد عليهممما اإلذاعمممة فمممي تلقمممي 

خممممممالل متابعممممممة اإلذاعممممممات العالميممممممة واألجنبيممممممة األخبممممممار العالميممممممة مممممممن 
المختلفممممة. حيممممُث تنحصممممر مهمممممة هممممذا القسممممم فممممي االسممممتماع لإلذاعممممات 
المختلفمممة وفقمممًا لجمممدول زمنمممي تضمممعه إدارة القسمممم، ويحممموي مواعيمممد بمممث 

 نشرات األخبار الرئيسية في كل إذاعات العالم الكبر . 
ع لكممل موظممف القسممم الممذي يقمموم باالسممتما يممأتي دورُ بعممد ذلممك 

تلممك النشممرات فممي مواقيتهمما المحممددة، وتسممجيلها أثنمماء بثهمما علممى الهممواء، 
عممن طريممق أجهممزة التسممجيل الدقيقممة التممي زود بهمما القسممم. وهممي متصمملة 

( الحديثممة التممي تلممتقط جميممع الراديةةواتصممااًل مباشممرًا بممأجهزة االسممتقبال )
خبمار اإلذاعات بكفاءة عاليمة. وبعمد ذلمك يقموم الموظمف المذي اسمتمع ل 

بتفريغهمممما كاملممممًة مممممن الشممممريط علممممى الممممورق دون تغييممممر أي شمممميء مممممن 
مضمونها. ثم بعد ذلك يسلمها لقسم األخبار الذي يقوم بعملية االختيار 
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وعمليمممة تفريمممس األخبمممار علمممى المممورق ليسمممت بالعمليمممة . والعمممادة الصمممياغة
السممممهلة، حيممممث تعتمممممد علممممى سممممرعة الكاتممممب واسممممتخدام نظممممام التوقيممممف 

لتفريممس الممنص كلمممًة كلمممة. ويسممتخدم العمماملون سممماعات  Pauseالمؤقممت 
لمتابعمممة األخبمممار. ويحمممرص جميمممُع مممموظفي قسمممم  Head Phonesاألذن 

البيانممات فممي ذيممل كممل خبممر يلتقطونممه مممن عممدد مممن االلتقمماط علممى كتابممة 
اسممم  /0  ، وهممي علممى النحممو التمماليخممالل متممابعتهم لإلذاعممات المختلفممة

المممادة  /4، والطممابع اسممم المحممرر /3 وقممت إذاعممة الخبممر، /2المحطممة، 
  .96اسم الناسع  /6المادة،  بثتاريع  /5المذاعة، 

ويعتبر قسم االلتقماط المممون الرئيسمي لقسمم األخبمار بمما يتموفر 
لديممممه يوميممممًا مممممن حصمممميلة وافممممرة مممممن األخبممممار العالميممممة مممممن مصممممادرها 

اقية الحقيقيممة، وهمممي اإلذاعمممات الوطنيمممة أو العالميمممة. ويبقمممى تقمممويم مصمممد
كممل خبممر حسممب مصممدره والجهممة التممي أذاعتممه أو صممنعته ومممد  تقممدير 
اإلذاعممة لهمما أو حاجتهمما لبممث هممذا الخبممر أو ذاك. ويعمممل بقسممم االلتقمماط 
موظفون فنيون يؤدون عملهم عن طريق نوبات العمل. كان أقدمهم فمي 

ويوسةةف أبةةو  يوسةةف مبةةرو ، ومحمةةد سةةعيد يوسةةف،هممذا المضمممار )
 (. نبكر، وسيد أحمد عثما

تبممممدأ النوبممممة األولممممى لقسممممم االلتقمممماط مممممع بدايممممة اإلرسممممال عنممممد و 
الخامسممة صممباحًا وتسممتمر حتممى الحاديممة عشممرة صممباحًا. والنوبممة الثانيممة 

                                                      
 الناسع هو المحرر الذي يلتقط الخبر ويقوُم بتسجيله ثم كتابته على الورق. 96
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ممممن الحاديمممة عشمممرة والنصمممف صمممباحًا إلمممى الخامسمممة والنصمممف مسممماًء. 
والنوبة الثالثة ممن السماعة الخامسمة والنصمف مسماًء إلمى نهايمة اإلرسمال 

 واحدة من صباح اليوم التالي. في الساعة ال
وكانممت هنمماك نوبممة رابعممة للقسممم يعمممل فيهمما الموظممف بعممد ختممام 
اإلرسمممال ويقضمممي ليلتمممه باإلذاعمممة حتمممى الصمممباح. إال أن همممذه النوبمممة قمممد 

م بمممممدعو  أنهممممما ليسمممممت ذات جمممممدو ، ويمكمممممن 0972ألغيمممممت فمممممي عمممممام 
 االستعاضة عنها بالنوبة الصباحية. 

سممم بمماثنين مممن فنيممي الطباعممة م تممم تممدعيم الق0983وفممي عممام 
مختصمرة تموزع  Buletinيقومون بطباعة األخبار وتوزيعها في شمكل نشمرة

علممى بعممض الجهممات كقسممم األخبممار بممالتلفزيون، ومممدير اإلذاعممة، ومممدير 
الهيئمممممة، والقسمممممم السياسمممممي وغيرهممممما ممممممن الجهمممممات التمممممي يحمممممددها ممممممدير 

ر منهممما منمممذ اإلذاعمممة. وشممممل جمممدول اإلذاعمممات التمممي يمممتم التقممماط األخبممما
لى اليوم المحطات ااتية   تأسيس القسم وال

 
 ظهرًا. 31:02الساعة  /إذاعة صوت العرب

 مساًء. 4 -ظهرًا  31:0 - صباحاً  6الساعة  /إذاعة القاهرة
مسمماًء  7 -مسمماًء  3 -ظهممرًا  02 -صممباحًا  7السمماعة  /إذاعممة الكويممت

 مساًء. 9 -
 ظهرًا. 0  31 -صباحًا  6 /إذاعة المملكة العربية السعودية
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 مساًء. 9الساعة  /إذاعة صوت أمريكا
 مساًء. 3الساعة  /إذاعة ُدبىيُّ 

 مساًء. 5 - 31 -صباحًا  5 - 31الساعة  /إذاعة الدوحة
 مساًء. 6 -مساًء  3الساعة  /إذاعة لندن

 مساًء. 7الساعة  /إذاعة مونت كارلو
 .97مساًء  9الساعة  /إذاعة إسرائيل
 

اط ظممل يغممذي نشممرات األخبممار الرئيسممية وبهممذا فممإن قسممم االلتقمم
يوميمًا. ولمم يحمدث أن  %91باإلذاعة باألنباء العالمية بنسمبةه تزيمد علمى 

أذيعت نشرة رئيسية ل خبار دون أن يكون لقسم االلتقاط نصميب األسمد 
لمممى اليممموم. وهمممو بمممذلك يشمممبه وكالمممة أنبممماء مصمممغرة ال  فيهممما منمممذ نشمممأته وال

 ال ساعات الليل والنهار. تتوقف عن التعامل مع األخبار طو 
 

 وحدة األخبار الصوتية
نشأت وحدة األخبار الصموتية مسمتقلًة فمي البدايمة، ثمم مما لبثمت 
أن أدمجت في القسم السياسمي. وظلمت وحمدة األخبمار الصموتية تممارس 

                                                      
يتم التقاط اإلذاعة االسرائيلية رغمًا عن عدم وجود أي عالقمات بينهما وبمين السمودان، وذلمك  97

واإلسمالمي، خصوصمًا  بغرض متابعتها والوقوف على ما تذيعه من أخبار معادية للعالم العربمي
 قبل مبادرات التطبيع التي قامت بها بعض الدول العربية قبيل وبعد حرب الخليج.
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دورهمما فممي مممد الفتممرات األخباريممة بالتقممارير التممي تسممجل حيممًة مممن مواقممع 
كانمممت تسمممجل المقمممابالت القصممميرة  ين. كممممامسمممؤولاألحمممداث بأصممموات ال

التممي تغطممي حممدثًا مممن أحممداث السمماعة أو موضمموعًا يشممغل الممرأي العممام 
 في السودان. 

حمةة ة وظممل يممرأس هممذه الوحممدة منممذ تأسيسممها األسممتاذ الراحممل )
( الذي أسسها ووضع لها لبنات البداية، واستقطب لهما مصطفب الشفيع

مممن اإلدارة السياسممية  عممددًا مممن اإلذاعيممين الشممباب حتممى أصممبحت جممزءاً 
التمممي ترأسمممها حممممزة الشمممفيع لفتمممرة ممممن الزممممان، ثمممم تخلمممى عنهممما لمممبعض 
الظممممممروف التممممممي غيممممممرت كممممممل هياكممممممل اإلدارة باإلذاعممممممة خممممممالل عممممممامي 

 م وما تالهما. 90/0992
وقممممد عمممممل فممممي هممممذه الوحممممدة منممممذ بدايممممة إنشممممائها عبممممد المممممنعم 

ممزة فضمل هللا إسماعيل شيبون، يعقموب الفضمل، عبمد الحميمد إبمراهيم، ح
الممذي تخلممى عممن العمممل اإلذاعممي بعممد حصمموله علممى درجممة البكالريمموس 
في الطب وانخرط في مجمال العممل الطبمي، علمي حممودة الطماهر المذي 
ترك العمل اإلذاعي ليمدخل مجمال العممل الحمر بمدينمة أم درممان، عمادل 
الطيممب الممذي تممرك العمممل اإلذاعممي وانتقمممل إلممى كليممة الشممرطة ثممم تخمممرج 

م، الصمادق يحيمى المذي تمرك العممل 0978برتبة نقيب فمي عمام  ضابطاً 
اإلذاعممممي ودرس هندسممممة الطيممممران ثممممم التحممممق بشممممركة الخطمممموط الجويممممة 
السممودانية ليصممبح واحممدًا مممن المهندسممين العمماملين بهمما حتممى انتقالممه إلممى 
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المذي تمرك  م، جممال السمماني، عموض إبمراهيم عموض0997الخليج في 
ولممة ماليزيممما التممي بممدأ منهمما عملممه كأسمممتاذ العمممل باإلذاعممة وسممافر إلممى د
وفمماء أبممارو، عبممد الحميممد إبممراهيم، كممرم هللا  جممامعي فممي مجممال اإلعممالم،

الممممذي تممممرك اإلذاعممممة وسممممافر لالتحمممماد السمممموفيتي  حسممممين، عمممماطف أحمممممد
-لقمد كمان لمي  .عبمد القيموم عاشمميقو ، بغرض إكممال دراسمته الجامعيمة

 ،يمممام التحممماقي باإلذاعمممةشمممرف العممممل بهمممذه الوحمممدة فمممي أول أ -المؤلمممف
حيث كان األستاذ محمد خوجلي صالحين مدير اإلذاعة آنذاك قد أشار 
علمممي  بالعممممل فيهممما علمممى أسممماس أنهممما ممممن اإلدارات الممتمممازة، علمممى أن 
أعممممل بهممما أثنممماء فتمممرة التمممدريب ثمممم أنتقمممل إلمممى قسمممم الممممذيعين بعمممد ذلمممك. 

لممى مممن عملممي وبالفعممل بقيممت فممي تلممك الوحممدة طمموال الشممهور السممتة األو 
باإلذاعة، وكنت أحضر دورات التدريب اليومية ممع المزمالء علمى أيمدي 

ثمم أعمود بعمد ذلمك لممارسمة العممل  (يس معني وأحمد قبانياألستاذين )
 بوحدة األخبار الصوتية.

وللحقيقة كنت حزينًا في البداية لعمدم جلوسمي ممع بقيمة المزمالء 
ي الحصول على جواز بمكتب المذيعين الذي هو غاية كل من يرغب ف

المممممرور لقلمممموب المسممممتمعين ومحممممل الشممممهرة والنجوميممممة، إال أن األسممممتاذ 
حمزة الشمفيع قمد أقنعنمي بمأن ذلمك أفضمل لمي ممن حيمث المتعلم وممارسمة 
العمممل الفعلممي والنممزول السممريع إلممى المممايكروفون. حيممث إن عملممي بتلممك 

الممذين كممانوا الوحممدة سمميتيح لممى الفرصممة لتقممديم البممرامج قبممل بقيممة الممزمالء 
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بمكتممب المممذيعين. وبالفعممل لممم تمممر أسممابيع علممى تعيينممي باإلذاعممة حتممى 
ظهممممممر صمممممموتي مممممممن خممممممالل أول حمممممموار إذاعممممممي أجريتممممممه مممممممع األسممممممتاذ 

( مدير جامعة أم درمان اإلسالمية، وكان ذلك كامل الباقرالبروفيسور )
م، فممي حممين كممان التحمماقي 0975فمي اليمموم التاسممع مممن شممهر يونيمو عممام 

 م. 0975قد تم في الثامن من مايو عام  باإلذاعة
 

 القسم السياسي
نشمأ القسمم السياسمي باإلذاعمة بصممورته المسمتقلة فمي شمهر أيممار 

 عممن كممل العمممل السياسممي ممما عممدا مسممؤوالً م، وأصممبح 0969مممايو عممام 
نشرات األخبار التابعة أصاًل لقسم األخبار. وقبمل نشمأة همذا القسمم كمان 

ية قسمممم األخبمممار، المممذي كمممان همممو مسمممؤولالعممممل السياسمممي باإلذاعمممة ممممن 
ااخمممر صمممغيرًا ال يكممماد يمممؤدي دوره المباشمممر بصمممورة كاملمممة نسمممبًة لشمممح 

 اإلمكانيات وقلة العاملين به. 
بممدأ القسممم السياسممي بشخصممين فقممط، كانمما يقومممان بكممل العمممل 
الذي غطى معظمم الجوانمب السياسمية فمي السمودان. كمان موظمف القسمم 

و التغطية بمفمرده حماماًل معمه جهماز التسمجيل السياسي يخرج للتسجيل أ
الذي تعاملت معمه إذاعمة أم درممان علمى ممد  سمنوات  Nagraمن طراز 

عمرهمممما الطويممممل لممممما لهممممذا الجهمممماز مممممن كفمممماءة وقمممموة تحمممممل فممممي مجممممال 
التسممجيل وعمممل اإلذاعممات الخارجيممة. وكممان السممبب المباشممر فممي إنشمماء 
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ظممل يلعممب أدوارًا ملحوظممًة القسممم السياسممي باإلذاعممة هممو أن السممودان قممد 
فمممي السياسمممة األفريقيمممة والعالميمممة، ممممما اقتضمممي أن يكمممون هنممماك مهممممة و 

 قسم خاص باإلذاعة يتابع ذلك الدور ويبشر به عبر األثير. 
وكممممان الممممذين وضممممعوا ذلممممك القممممرار بإنشمممماء القسممممم قممممد اسممممتلهموا 
مشمماركة السممودان الفاعلممة فممي المممؤتمر التأسيسممي لحركممة عممدم االنحيمماز 

م. وقمد واصملت الحكوممة 0955لذي انعقمد ببانمدونس فمي أندونيسميا عمام ا
ذلممممك الممممدور بإسممممهامها الفاعممممل فممممي تأسمممميس منظمممممة الوحممممدة األفريقيممممة، 
بالمشمماركة فممي كممل مممداوالتها ومؤتمراتهمما التأسيسممية، والتممي تتوجممت بقيممام 

 م. 0963المنظمة في عام 
السياسمي  م بمدأ العممل0964وبعد قيام ثورة تشرين أول أكتوبر 

يتضاعف باإلذاعة كنتاج طبيعمي للنشماط السياسمي المكثمف المذي أفمرزه 
تنممممافس األحممممزاب السياسممممية التممممي ظهممممرت بالسمممماحة ومممممداوالت البرلمممممان 
الليبرالي الذي قام على أنقاض الحكومة العسمكرية بقيمادة الفريمق إبمراهيم 

م المعمممممدل علمممممى إجمممممراء انتخابمممممات 0964عبمممممود. حيمممممث نمممممص دسمممممتور 
التأسيسمممية األولمممى ليكمممون ممممن مهامهممما وضمممع الدسمممتور المممدائم الجمعيمممة 
  للبالد.

وباشمرت  64وبالفعل قامت الجمعية التأسيسية بموجب دسمتور 
م، واسمتمرت حتمى 0965أعمالها في اليوم العاشر من تموز يوليمو عمام 

م حيمممث عصمممفت بهممما األهمممواء السياسمممية وتمممم حلهممما 0968شمممباط فبرايمممر 
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ان لقيممام الجمعيممة وحلهمما ردود فعممل عنيفممة بقممرار مممن مجلممس السمميادة. كمم
تمثلممت فممي العممراك السياسممي الممذي ممم  السمماحة بشممكل غيممر مسممبوق بعممد 

م. ثمممم إن 0956ينممماير عمممام  إعمممالن اسمممتقالل السمممودان فمممي كمممانون ثممماني
السمممودان قمممد انفمممتح فمممي تلمممك الحقبمممة علمممى دول القمممارة األفريقيمممة والمممدول 

  العربية بشكل أوسع مما كان.
م إرهاصممممات إليجمممماد حلممممول لمشممممكلة 0967عممممام وظهممممرت فممممي 

ثيوبيما، أعقبهما توقيمع االتفاقيمات الثنائيمة  الحدود المتفاقمة بين السمودان وال
بين السودان والدول األفريقية المجماورة بشمأن الالجئمين المذين نزحموا ممن 
بالدهمممم إلمممى دول الجممموار. وتمخمممض عمممن ذلمممك النشممماط زيمممارة عمممدد ممممن 

علممممممى رأسممممممهم اإلمبراطممممممور هيالسيالسممممممي  الزعممممممماء األفارقممممممة للخرطمممممموم
والممرئيس جممان بيممدل بوكاسمما والممرئيس ديمموري هاممماني ومسممتر ديممالوتيلي 
سكرتير منظممة الوحمدة األفريقيمة المذي جماءت زيارتمه األولمى فمي كمانون 

 م. 0966أول ديسمبر 
لكممل تلممك األحممداث وغيرهمما، مممما كممان يممدور بالسمماحة السياسممية 

ا ال بممد أن تواكممب تلممك التطممورات وتممؤدي فممي السممودان رأت اإلذاعممة أنهمم
دورهمما اإلعالمممي الفاعممل بشممكل أكثممر تطممورًا ودقممًة، فقممررت إنشمماء قسممم 
خممماص بالشمممئون السياسمممية يقممموم بمممذلك المممدور دون االعتمممماد علمممى قسمممم 
األخبممممممار، الممممممذي لممممممم يكممممممن مممممممن اختصاصممممممه أصمممممماًل أداء ذلممممممك الممممممدور 

اسة بانفصمال المتشعب. وبالفعل بدأت أولى مراحل تخصيص قسم للسي
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( عمممن قسمممم األخبمممار، ثمممم االلتقةةةاط فيمةةةا بعةةةدقسمممم االسمممتماع السياسمممي )
إنشاء القسم السياسي الذي بدأ عمله المستقل كما أشرنا إلى ذلك سمابقًا 

م. كمممان أول عممممل سياسمممي مكثمممف باشمممره القسمممم 0969فمممي أيمممار ممممايو 
ء السياسمممي باإلذاعمممة بعمممد تكوينمممه همممو الحملمممة المكثفمممة التمممي قادهممما إللقممما

الضوء على التكوين الهرمي لالتحاد االشتراكي السموداني المذي أنشميء 
ظهرت في تلك الفترة كنتيجة حتميمة لتغلغمل االتحماد و  م.0972في عام 

االشمممتراكي السممموداني وروافمممده بمممين قطاعمممات الممممواطنين بعمممض البمممرامج 
مةةن ( وبرنمامج )معةةرض الةةرأيالسياسمية الجديمدة باإلذاعممة وهمي برنمامج )

 (. من وحي التنظيم( وبرنامج )القاعدة
وكممل هممذه البممرامج ظلممت تهممتم بممالحوار حممول التنظمميم السياسممي 
الجديممممد الممممذي اسممممتنبطته حكومممممة مممممايو مممممن تجربممممة االتحمممماد االشممممتراكي 
العربمممي فمممي مصمممر. وقمممد اهمممتم القسمممم بعممممل البمممرامج السياسمممية فمممي كمممل 

ينماير،  المناسمبات القوميمة كأعيماد االسمتقالل فمي األول ممن كمانون ثماني
  ة.ختلفمواألعياد الوطنية ال

في فترة حكومة مايو كانت هنماك بمرامج مكثفمة بمناسمبة أعيماد و 
الجمهوريممة وأعيمماد الوحممدة فممي الثالممث مممن آذار مممارس، ويمموم العممودة فممي 

مممممن شممممهر تممممموز يوليممممو، وعيممممد العمممممال فممممي األول مممممن أيممممار مممممايو  22
سممادس مممن شممهر وغيرهمما. بعممد ذلممك جمماءت احتفمماالت االنتفاضممة فممي ال

نيسممممان أبريممممل، ثممممم احتفمممماالت اإلنقمممماذ المممموطني فممممي الثالثممممين مممممن شممممهر 
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وظمل القسممم السياسممي باإلذاعمة هممو المهميمن علممى جميممع  حزيمران يونيممو.
البممممممرامج السياسممممممية باإلذاعممممممة األم واإلذاعممممممات المتخصصممممممة كالبرنممممممامج 
ذاعممة صمموت األمممة  ذاعممة وادي النيممل وال اإلنجليممزي والبرنممامج الفرنسممي وال

لسودانية وغيرها، شأنه في ذلمك شمأن قسمم األخبمار المذي يغطمي جميمع ا
الخمممممدمات اإلذاعيمممممة. وقمممممد ظهمممممر دور القسمممممم السياسمممممي بشمممممكل واضمممممح 
للمستمعين من خمالل التجربمة العمليمة. حيمث ازداد حجمم العممل الموكمل 
إليممه بعممد ابتكممار الفتممرات اإلخباريممة ذات الفقممرات المنوعممة. وال ينكممر أحممد 

لحمممممزة مصممممطفى الشفيعقصممممب السممممبق فممممي ذلممممك النشمممماط باإلذاعممممة أن 
 المكثف للقسم طوال سنواته.

 
  الشكل العام للبرمجة السياسية

بالرغم من النشاط الملحول للقسمم السياسمي باإلذاعمة وتغطياتمه 
التمممممي طمممممرأت علمممممى المممممبالد خمممممالل مسممممميرتها مهممممممة لجميمممممع األحمممممداث ال

مجمة اإلذاعيمة فممي السياسمية، والمذي أعطمى القسمم نصميب األسمد ممن البر 
بعض األحيمان، إال أن أسملوب الخدممة السياسمية ظمل علمى نفمس المنمط 

 في معظم المراحل. 
وقد بقيمت كثيمر ممن مسمميات البمرامج وأشمكالها كمما همي خمالل 
العشممرين عامممًا الماضممية. والسممبب هممو أن طبيعممة هممذه البممرامج مطاطممة 

لممى السمماحة وواسممعة المحتممو  بحيممث أنهمما تسممتوعب كثيممرًا مممما يسممتجد ع
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ولذلك ظلت بعض األسماء تطل فمي كمل دورة إذاعيمة لتنمدرج  السياسية.
تحممت ممما يسمممى فممي اإلذاعممة بالثوابممت مثممل برنممامج األطفممال وممما يطلبممه 

المةادة المستمعون وهكذا. والمادة السياسية باإلذاعة تنقسمم إلمى نموعين )
ل (. فالمممممادة السياسممممية الصمممموتية، تشمممممالصةةةةوتية، والمةةةةادة المقةةةةروءة

ين أو مسممؤولالبممرامج التممي يتحممدث فيهمما أفممراد مممن المجتمممع سممواء كممانوا 
معلقمممين أو حتمممى إذاعيمممين، بطريقمممة شمممفاهية عبمممر اإلذاعمممة. وهمممذه تشممممل 
التقارير الصوتية، والمقابالت، وعرض ااراء وغيرهما ممن الممواد الحيمة. 
وهمممممذا المممممنمط ممممممن الممممممواد السياسمممممية يعتممممممد علمممممى شخصمممممية المتحمممممدث 

 ية. مسؤولعرفية وموقعه من الوحصيلته الم
أمممما الممممادة السياسمممية المكتوبمممة فهمممي الممممادة التمممي تصممماغ علمممى 
الممممورق قبممممل أن يقمممموم اإلذاعيممممون بقراءتهمممما مممممن داخممممل األسممممتوديو. وهممممذه 
المممادة تعتمممد علممى أسمملوب الكاتممب شممأنها شممأن المقممال الصممحفي، حيممث 

سمتمع تظهر من خاللها وجهة نظر الكاتب أو المحطة. وهي تعطي الم
ظهار المواقف الرسممية.  كمًا وافرًا من المعلومات، إلى جانب التحليل وال

 وينطلق إعداد المادة السياسية المكتوبة مما يلي 
 

 استلهام واقع األحداث الحقيقية التي يسعى السودان إلى تحقيقها. /0
 الحياد والموضوعية في معالجة الحدث إذاعيًا. /2
 عرض الموضوع.دقة التسلسل المنطقي في  /3
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 سرد الحقائق المجردة والبعد عن اإلثارة العاطفية. /4
 احترام عقل المستمع كسبًا لثقته.  /5
 

ولتحقيق هذه الغايات واألهداف يطمرح القسمم األممور فمي قالمب 
موضمممموعي يتمممموخى قممممدر المسممممتطاع دقممممة المعلومممممات، وسممممرد المواقممممف 

ميمممممة التمممممي تتبعهممممما السياسمممممية والتاريخيمممممة وطرحهممممما وفقمممممًا للنظريمممممات العل
 اإلذاعات الجادة. 

 
 تصنيف البرامج السياسية

م أصدر رئميس القسمم السياسمي باإلذاعمة الئحمًة 0976في عام 
تنظيميممًة داخممل القسممم قسممم بموجبهمما البممرامج السياسممية إلممى أربعممة أقسممام 

( بمممممرامج ذات طمممممابع ii( بمممممرامج ذات طمممممابع سياسمممممي خمممممالص. )iهمممممي )
( ivت طممابع يتعلممق بمناسممبات خاصمممة. )( بممرامج ذاiiiسياسممي خبممري. )

 برامج وثائقية تهتم بتوثيق األحداث. 
ووفقمممممًا لتلمممممك التقسممممميمات فقمممممد أصمممممدرت إدارة القسمممممم السياسمممممي 
توصممممممميفًا متكممممممماماًل لجميمممممممع الممممممممواد التمممممممي تقمممممممدمها بالمممممممدورات المختلفمممممممة 
لمسمممتمعيها. وبعمممد أن أجمممازت إدارة البمممرامج فمممي اجتماعهممما المممذي عقدتمممه 

م ذلممك التوصمميف بممدأ العمممل بممه فممورًا. 0976أبريممل  24صممباح اإلثنممين 
 حيث على ضوئه أقرت إدارة القسم العناوين التالية لبرامجها 
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 ]شريُط األنباء[:
برنممامج أسممبوعي مدتممه خمسممة عشممر دقيقممة. وهممو يقممدم ممما يممدور 

العلميمة والفكريمة والسياسمية من حوار ومناقشات داخل أروقة المؤتمرات 
أو ما جاورهما ممن ممدن بحمري وأم درممان  الخرطوم العاصمةالتي تعقد ب

 . التي تشهد كثيرًا من الملتقيات
م بدأ البرنامج تقديم ممادة عالميمة عنمدما بمدأت 0979وفي عام 

إذاعمممة األممممم المتحمممدة تممممد القسمممم بمممبعض تسمممجيالت الممممؤتمرات الدوليمممة 
ومنظمممممممة األغذيممممممة والزراعممممممة  ،U.Nكالجمعيممممممة العامممممممة ل مممممممم المتحممممممدة 

وغيرها. وتقموم إدارة القسمم  ،UNISCOومنظمة اليونسكو  ،FAOلمية العا
السياسي بعمل المونتاج للمواد التمي تمرد عبمر همذه القنموات قبمل إذاعتهما 

 من خالل شريط األنباء. 
 

  ]المجلة السياسية[:
وهممي مجلممة إذاعيممة تحتمموي علممى فقممرات سياسممية منوعممة. حيممث 

ي باإلذاعة وبعمض الممذيعين يشارك فيها عدد من محرري القسم السياس
الممذين يتعممماونون ممممع القسممم. إال أن دور الممممذيعين ظمممل دائمممًا همممو تقمممديم 
الفقرات دون التدخل في إعدادها أو كتابتهما. حيمث يعمد الفقمرات موظفموا 
القسم السياسي فقط. وتكون فقمرات المجلمة مفتوحمًة بحيمث تسمتوعب كمل 

ولمممم يحمممدد  الخارجيمممة. المسمممتجدات علمممى السممماحة السياسمممية الداخليمممة أو
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نمما تمرك ذلمك ليحكممه حجمم  القسم عمدد الفقمرات التمي تتناولهما المجلمة، وال
وحسممب أهميتهمما وصممالحيتها  المممادة المقدمممة فممي كممل عممدد يصممدر منهمما

. وعلمممى سمممبيل المثمممال حممممل عمممدد المجلمممة ممممن النممماحيتين الفنيمممة والعلميمممة
م أربمع 0980المذاع في اليوم الرابع عشمر ممن شمهر آب أغسمطس عمام 

فقرات، كانت األولى عن المشاكل التي تواجه التنمية في أفريقيا أعمدتها 
عبلة محمود وهي نائبة رئميس القسمم، والفقمرة الثانيمة عمن محاربمة الجمراد 
الصممحراوي فممي أفريقيمما أعممدها محمممد الكبيممر الكتبممي، والثالثممة مقابلممة مممع 

بمممممد هللا وكيمممممل ديممممموان النائمممممب العمممممام حمممممول االنضمممممباط أجراهممممما الخيمممممر ع
محجمممموب، والرابعممممة عممممن تصممممريحات الكممممونقرس األمريكممممي حممممول أزمممممة 

 .أرسد الرهائن أعدها الفاتح الفاضل
 

 ]العالم في أسبوع[:
هممممذا البرنممممامج أسممممبوعي زمنممممه خمسممممة عشممممر دقيقممممة، يسممممتعرض 
نما أهمية  أحداث العالم خالل أسبوع دون التقيد بدولة أو جهة معينة. وال

وهممو برنممامج يعتمممد علممى سممرد الوقممائع  الحممدث هممي التممي تفممرض نفسممها.
واألحممممداث بشممممميء ممممممن التفصممممميل. وهممممذا البرنمممممامج يعتممممممد علمممممى السمممممرد 

 الوصفي ل حداث وال ي ذار مارس دور التحليل. 
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 ]من صحافة العالم[:
يقدم هذا البرنمامج المذي يسمتقي مادتمه ممن الصمحف والمجمالت 

ة ربمع سماعة. ويقمدم العربية واألجنبيمة ثمالث ممرات أسمبوعيًا. وممدة الحلقم
البرنممامج مقتطفممات مممن الصممحف والمجممالت بممنفس أسمملوبها دون إجممراء 
أي تغييمر إال اختصممار المقمماالت المطولممة تقممديرًا لعنصممر الممزمن. ودائمممًا 
 ممما يشممير مقممدم الفقممرة إلممى المصممدر الممذي اسممتقاها منممه، حيممث يقممول  )

مةارس آذار  5كتبت صحيفة الوسط اللندنية فةي عةددها الصةادر يةوم 
م مقةةاالع بقلةةم عفةةاف  يةةن، تحةةت عنةةوان المعارضةةة السةةودانية 1995

..( ثمم يبمدأ تحاور في الداخل وتعةارض فةي الخةارس، جةاء فيةف مةا يلةي
 استعراض مقتطفات من المقال وهكذا. 

ويختلممف هممذا البرنممامج عممن أقمموال الصممحف فممي أن مادتممه كلهمما 
در خممممارج تؤخممممذ مممممن المجممممالت والصممممحف العالميممممة والعربيممممة التممممي تصمممم

السودان، والتي يدخل فيها عنصر الترجممة فمي كثيمر ممن األحيمان لنقمل 
. وقمد ظلممت 98المقماالت والدراسمات السياسمية والتحلميالت التممي تمرد فيهما 

همممذه الصمممحف والمجمممالت تمثمممل مصمممدرًا ثمممرًا وهاممممًا للعديمممد ممممن البمممرامج 
مةةةن صةةةحافة )و (الصةةةحف أقةةةوال)و (منبةةةر الصةةةحافةاإلذاعيمممة مثمممل )

( الممع.. وقممد ظممل قسممم العةةالم فةةي أسةةبوع)و (نةةادي الصةةحافة)و (العةةالم
                                                      
 Timesو األمريكيممممة News Weekالمجمممالت الرئيسممممية التممممي تعامممممل معهمممما القسممممم هممممي 98

البريطانيمة وبعمض الصمحف والمجمالت  The Economistو الفرنسمية Lomondالبريطانيمة و
 هرام والحوادث والمستقبل والمجلة والشرق األوسط.العربية الكبيرة كاأل
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العالقمممات العاممممة باإلذاعمممة يتعممماون ممممع القسمممم السياسمممي فمممي ممممده بكمممل 
اإلصممدارات التممي تشممترك اإلذاعممة فيهمما أسممبوعيًا. وهممي التممي تمثممل المممادة 

  األساسية لكل هذه البرامج.
 

 ]برامج المناسبات الخاصة[:
الطبيعممة الخاصممة أو المؤقتممة ظممل هنمماك عممدد مممن البممرامج ذات 

(، علةةةب طريةةة  التكامةةةلالقسممم السياسمممي يقممدمها ممممن حممين اخمممر مثممل )
األمةةةم (، )نافةةةذة علةةةب الشةةةرق (، )حملةةةة اللقةةةيط(، )أيةةةام االسةةةتقالل)

من داخةل (، )مع صناع القرار(، )مؤتمر إذاعي(، )المتحدة في أسبوع
، 99( ل الصةديقةنافذة علب الدو(، )أسبوع الحكم اإلقليمي(، )البرلمان

 وغيرها من البرامج. 
فممي فتممرات وطمموال السممنوات التممي أعقبممت إنشمماء القسممم عمممل بممه 

مختلفممة عممدد مممن المحممررين واإلذاعيممين الممذين تنقلمموا بينممه وبممين األقسممام 
األخمممممر ، وهمممممم  )بخيمممممت أحممممممد عيسممممماوي، حممممممد محممممممد أحممممممد، حممممممزة 
 مصممممطفى الشممممفيع، عبممممد العظمممميم عمممموض، حسممممب الرسممممول بانقمممما، عبلممممة
محمممود بخممات، يعقمموب الفضممل الخليفممة، عبممد الممدائم عمممر الحسممن، قسممم 
السيد محمد البشر ، محمد الكبيمر الكتبمي، الزبيمر عثممان أحممد، الفماتح 

                                                      
يقممممدم هممممذا البرنممممامج فممممي مناسممممبات الممممدول ذات التمثيممممل الديبلوماسممممي بالسممممودان مثممممل اليمممموم  99

 الوطني.



-058- 

الفاضممممل أرسممممد، نجممممم الممممدين محمممممد أحمممممد، طممممارق أبممممو الفضممممل محمممممد 
عبد الرحمن، ماجدة تماور، الحسمن عبمد الكمريم وغيمرهم(.  المهمالحسن، 

داريين الذين تعماقبوا علمى رئاسمته أن يثبتموا دور القسمم وقد حاول كل اإل
كأحمممممد أهمممممم القنممممموات اإلعالميمممممة التمممممي تحممممممل رسمممممالة الدولمممممة وبرامجهممممما 
السياسية وفلسفة الحكم فيها إلى كل قطاعمات المسمتمعين داخمل وخمارج 

 السودان. 
ولعممل الفتممرة التممي قضمماها حمممزة مصممطفى الشممفيع رئيسممًا للقسممم 

ثر ذلك النشاط، الذي جعل القسم يخطو خطوات السياسي قد شهدت أك
أكبممممر ل مممممام. حيممممث اسممممتنبط القسممممم خممممالل تلممممك الفتممممرة معظممممم برامجممممه 
الجديممدة واسممتقطب معظممم العمماملين بممه مممن الشممباب. وربممما كممان السممبب 
فمممي ذلمممك مقمممدرة حممممزة علمممى اسمممتنهاض العممماملين معمممه وتشمممجيعهم علمممى 

نحماء المبالد بماحثين عمن ظلوا يجوبون أ االبتكار وجمع المعلومات حيث
 األنشطة السياسية أينما كانت. 

 
 إدارة الموسيقب

لعمممل كمممل مسمممتمعي إذاعمممة أم درممممان يشمممهدون أنهممما قمممد تفمممردت  
صوتًا وأداءًا بشكل الموسيقى والغنماء السموداني ذي الطمابع المميمز بمين 

والممممبالد األفريقيممممة، وهممممما الكتلتممممان الجغرافيتممممان . أغنيممممات العممممالم العربممممي
ان ينتمممي إليهممما السممودان. وللحقيقممة فممإن كممل هممذا التفممرد يقممف خلفممه اللتمم
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رجال موهوبون بالفطرة، هم أعضاء أوركسترا اإلذاعمة، والعماملون بمإدارة 
داريين قد ظلت همذه اإلدارة منمذ و . 100الموسيقى من عازفين ومطربين وال

تأسيسمممها فمممي منتصمممف السمممتينات تعممممل بجمممد ونشممماط فمممي تنفيمممذ كمممل مممما 
 لمستمع من غناء مهما كان شكله. يعانق أذن ا
دارة الموسمميقى هممي الو  ة عممن كممل ممما يتعلممق بالغنمماء فممي مسممؤولال

السودان حيث ال يجوز ألي مطرب أن يقوم بتسجيل أي ممادة موسميقية 
جازتهما. حيمث تقموم اإلدارة  أو غنائية إال بعد مرورها على همذه اإلدارة وال

ر، مسممتخدمًة فممي ذلممك بمراجعممة األغنيممة وتسممجيلها تحممت إشممرافها المباشمم
كوادرهمممما الخاصممممة مممممن العممممازفين الممممذين ال يسمممممح لغيممممرهم بمباشمممممرة أي 
تسمممجيل رسممممي لإلذاعمممة. وهمممذه العمليمممة تمممتم بعمممد مجهمممود وتكمممرار مضمممنه 
يقمموم بممه الموسمميقيون والمشممرفون علممى إدارة الموسمميقى بشممكل متواصممل، 

 بدأ من يوم إنشاء هذه اإلدارة وظل إلى يومنا هذا. 
موسممممميقيون العممممماملون بمممممإدارة الموسممممميقى باإلذاعمممممة وقمممممد ظمممممل ال

يتعممماملون ممممع أغنيمممات ااخمممرين ممممن خمممالل إجازتهممما وتنفيمممذها وتسمممجيلها 
بتجمممرد كاممممل دون أن تمممؤثر علممميهم نرجسمممية المبمممدع أو يهمممزمهم عنصمممر 
المنافسة. وظلوا على مد  السنوات يؤدون هذا العمل الفني الدقيق ممن 

                                                      
يغني السودانيون على السلم الخماسي في حين يغني بقية أبناء العمالم العربمي علمى السملم  100

 أن  بعمض القبائمل العربيمة فمي غمرب وأواسمط السمودان السباعي الذي يعتمد على ُربمع التمون. إال
كممممالحمر والبقممممارة والكبممممابيش تسممممتخدم ربممممع التممممون فممممي موسمممميقاها الشممممعبية ذات الطممممابع الشممممرقي 

 المميز.
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ذاعمممة، وهمممي المكاتمممب التمممي تقمممع فمممي خمممالل مكاتمممب إدارة الموسممميقى باإل
الممركن الجنمموبي الغربممي لمبنممى اإلذاعممة تحممت ظممالل أشممجار وارفممة ظلممت 

 مالذًا شهد إنتاج كل إبداع السودان الغنائي والموسيقي. 
ولمممما كانمممت طبيعمممة العممممل بهمممذا القسمممم علمممى درجمممة ممممن الدقمممة 
والخصوصممية فممإن اإلذاعممة قممد درجمممت علممى تعيممين الموهمموبين حقممًا ممممن 

وسممميقيين والملحنمممين المتخصصمممين ليقومممموا بمممأداء همممذه العمليمممة الفنيمممة الم
يًة يحمس بهما مسمؤولالخالقة، ويعملوا بهذا القسمم المذي يعتبمر العممل فيمه 

كمممل ممممن يسمممتمع للغنممماء عبمممر اإلذاعمممة. وقمممد اعتبمممرت همممؤالء الموسممميقيين 
 والملحنين والمطربين موظفين ثابتين في السلك الوظيفي. 

ين من رحل إلى الدار ااخرة، ومنهم من ترك ومن هؤالء الفنان
العمل وهاجر إلى مواقع أخر ، ومنهم من ظل مثمابرًا إلمى اليموم وهمؤالء 

 هم األغلبية ومنهم على سبيل المثال  
]بدر التهامي، عالء الدين حمزة، عبد هللا عربي، برعمي محممد 

، عبد دفع هللا، محمد عبد هللا محمدية، العاقب محمد حسن، أحمد زاهر
الفتمماح هللا جممابو، سممعد أحمممد عمممر، حسممن خممواض، علممي مكممي، محمممد 
سليمان المزارع، أحمد بريس، عبد الماجد خليفة، محمد رمضمان، أحممد 
المبمارك، محمممد جبريممل، محمممد المصممري، عثمممان ألمممو، خممميس جمموهر، 
خميس مقمدم، الشميع محممد أحممد، الزبيمر محممد الحسمن، جعفمر حرقمل، 

الفممماتح خليمممل، يوسمممف السمممماني، علمممي ميرغنمممي، صمممالح أحممممد عثممممان، 
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إبراهيم عبد الوهاب كتبا، أحممد خليمل، سمليمان أكمرت، أحممد داؤد، عبمد 
 هللا إبراهيم أميقو، وغيرهم وغيرهم [. 

أوركسةةةةةترا وكمممممما همممممو معلممممموم فمممممإن فرقمممممة اإلذاعمممممة الموسممممميقية )
( همممي الجهمممة الوحيمممدة المسمممموح لهممما رسمممميًا بتسمممجيل األعممممال اإلذاعةةةة

ائيممة لإلذاعممة، رغمممًا عممن وجممود فممرق فنيممة كثيممرة تتبممع التحمماد الفنممانين الغن
أو للمطممربين أنفسممهم. إال أن اإلذاعممة قممد اسممتثنت بعممض األعمممال الفنيممة 

( للفنان سميد خليفمة خاصمتنيالتي تم تسجيلها خارج القطر مثل أغنية )
( للفنممان محمممد الةةودم، ثممم أغنيممة )0965التممي اعتمممد تسممجيلها فممي عممام 

(، وتمم تسمجيلها أندرية رايدري التي قام بتوزيعها الموسيقار الراحل )ورد
م، ولم يشارك فيها من السمودان سمو  الموسميقار 0973في القاهرة عام 

ي خصيصمًا لتنفيممذ ذلمك العمممل. محمةد عبةةد هللا محمديةة) عم ( الممذي اسمُتدُّ
وقمد بعثممت اإلذاعممة السممودانية يومهمما بخطمماب تقممدير وشممكر للفنممان محمممد 

تقمديرًا لجهمموده التممي بممذلها فممي تطمموير الغنمماء السمموداني مممن خممالل  وردي
تلك األغنية، وسمحت باعتماد التسجيل القمادم ممن الخمارج دون الممرور 
بممماالجراءات المعتمممادة. ثمممم منحمممت الفنمممان محممممد وردي أعلمممى أجمممر يقمممدم 

جنيمه تقمديرًا  211ألغنية في تاريع اإلذاعة حتمى ذلمك الحمين وهمو مبلمس 
   تطوير األغنية السودانية. لجهوده في

كان لذلك التشجيع أثر كبيمر فمي إثمراء الحركمة الفنيمة بالسمودان 
التمممي شمممهدت تنافسمممًا شمممديدًا فمممي تلمممك السمممنوات ممممن أجمممل تجويمممد األداء 
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واللحن والكلممة المغنماة. وظلمت إدارة الموسميقى ترعمى كمل تلمك الجهمود، 
مطممربين بمختلممف وتضممع بصممماتها مممن خممالل األعمممال الفنيممة الجديممدة لل

درجمممماتهم. ظلممممت إدارة الموسمممميقى باإلذاعممممة تشممممارك جمهممممور المسممممتمعين 
 بتقديم حفالت غنائية كل ثالثة شهور. 

وهذه الحفالت تقدم بالمجان للمستمعين كجزء من ربط اإلذاعة 
بمستمعيها في مدن السودان المختلفة. ويقوم بالعزف فمي همذه الحفمالت 

وركسممممممممترا اإلذاعممممممممة التابعممممممممة إلدارة دائمممممممممًا الموسمممممممميقيون مممممممممن أعضمممممممماء أ
الموسيقى، حيث يصاحبون جميع الفنانين المشاركين في همذه الحفمالت 

 التي يترقبها الجمهور بفارغ الصبر. 
وقد أسهم مطربو اإلذاعة إسهامًا كبيرًا في إحياء تلمك الحفمالت 
عند بدايتها في منتصف الخمسمينات. ولمم يكمن يتقاضمى المطمرب سمو  

يتعمممممد  الخمسمممممة جنيهمممممات للمطمممممربين الناشمممممئين وعشمممممرة أجمممممر زهيمممممد ال 
جنيهات للمطربين الكبار أمثال الكاشف وحسمن عطيمة وعائشمة الفالتيمة 
وأحمممد المصممطفى وعبممد العزيممز داؤد وعبممد الحميممد يوسممف وغيممرهم مممن 

 مبدعي ذلك الوقت. 
وعندما الحقت إرهاصات االستقالل وبدأ بروز الكيمان الموطني 

ون عممممن الموسمممميقى مسممممؤوليمممما اإلبممممداع وضممممع الالسمممموداني فممممي شممممتى زوا
بالتعممممماون ممممممع ممممممدير اإلذاعمممممة تصمممممنيفًا للمطمممممربين الحمممممديثين والشمممممعبيين 

الثقافةةةة واإلعةةةالم اعتمدتمممه اإلدارة بموافقمممة وزارة االسمممتعالمات والعممممل )
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ظل هذا التصنيف سماريًا إلمى يومنما همذا. حيمث أقمرت اإلذاعمة و (. الحقاع 
في الدرجة الرابعة، التي ألغيت في أواخمر  أن يبدأ المطرب حياته الفنية

السممتينيات، واسممتعيض عنهمما بالدرجممة الثالثممة، التممي اعتبممرت بدايممًة للفنممان 
 يترقى حتى يصل إلى الدرجة األولى.  الناشئ ثم

ولعممل المقيمماس فممي ترقممي الفنممان مممن الدرجممة الرابعممة أو الثالثممة 
ن، وحجممم العطمماء إلممى الثانيممة ثممم األولممى يعتمممد علممى طبيعممة تطممور الفنمما
وبممرور المزمن ترقمى  الذي يقدمه للساحة الفنية من حيمث الكمم والكيمف.

عممدد كبيممر مممن المطممربين إلممى الدرجممة األولممى. مممما أد  إلممى اسممتحداث 
درجة جديدة للمتميزين من كبار المطربين والذين يعتبمرون أكثمر رسموخًا 

(. حيمث الةروادالمضمار. وهذه الدرجة المستحدثة همي درجمة ) 0في هذ
ال تسمممح اإلذاعمممة بممممنح همممذه الدرجمممة ألي مطممرب مممما لمممم يؤكمممد أنمممه ممممن 

 المستحقين لها حقًا وفعاًل. 
ولممممذلك فقممممد دار كثيممممر مممممن اللغممممط فممممي أروقممممة اإلذاعممممة واتحمممماد 
الفنانين والوسط الفني والصحفي عندما ترقى بعمض المطمربين الصمغار 

ك أسمبابًا خاصمة قمد إلى تلك الدرجة الفنية الرفيعة. وبدا واضمحًا أن هنما
دعت إلى تلك الترقيات االسمتثنائية والتمي أضمرت إلمى حمد كبيمر بأسمس 
دارة اإلذاعمة واتحماد الفنمانين ممن  التقويم التي ارتضمتها إدارة الموسميقى وال
قبمممل. ولعمممل أكثمممر فتمممرة شمممهدت ترقيمممة المطمممربين للمممدرجات األعلمممى همممي 

محممممود أبمممو  م، أي بعمممد أن تمممولى األسمممتاذ0979الفتمممرة التمممي تلمممت عمممام 
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العزائم منصب مدير عمام اإلذاعمة فمي أوائمل الثمانينمات. حيمث كمان أبمو 
العزائم أكثر المدراء المذين اهتمموا بفمن الغنماء فمي اإلذاعمة منمذ تأسيسمها. 
وشهدت له أروقة اإلذاعة أنه أعاد إليها عددًا كبيرًا من المطمربين المذين 

سممور اإلذاعممة لسممنوات كممانوا قممد ابتعممدوا عممن الوسممط الفنممي، ولممم يممدخلوا 
طويلمممة، وممممنهم عبيمممد الطيمممب والتممماج مصمممطفى وحسمممن عطيمممة وعثممممان 

 حسين وأحمد المصطفى وغيرهم من الرواد. 
وقممممد شممممهدت تلممممك الفتممممرة بممممروز بعممممض الظممممواهر الفنيممممة بممممإدارة 
الموسيقى مدعومًة بإدارة اإلذاعة مثل المطربة نورا التمي دخلمت السماحة 

ممممممن المطمممممربين أمثمممممال كروممممممة وسمممممرور الفنيمممممة بأغنيمممممات الرعيمممممل األول 
بممراهيم الكاشممف وحسممن عطيممة وعبممد الحميممد يوسممف والتجمماني السمميوفي  وال

 وغيرهم. 
كممما بممرزت فممي السمماحة فممي تلممك الفتممرة ظمماهرة المغنممين الشممباب 

كةةل يةةوم مممن خممالل ممما اسممتحدثه أبممو العممزائم مممن برنممامج يممومي يسمممى )
المطممرب الناشممئ  (. حيممث تقممدم فممي كممل يمموم أغنيممة مختلفممة لممنفسأغنيةةة

عنممممد السمممماعة الرابعممممة إال خمممممس دقممممائق عصممممرًا. وكممممان المطممممرب يقممممدم 
أغنياته على مد  شهر كامل تشجيعًا له ودعمًا للساحة الفنية بأصوات 
جديدة. إال أن تلمك التجربمة لمم تخلمق نجوممًا يمم ون السماحة كمما م هما 

يات. وبممدا العمالقممة القممدامى مممن جيممل األربعينيممات والخمسممينيات والسممتين
أن كثيرًا من األصوات الجديدة كانت صورًا مكررة من بعمض المطمربين 
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القدامى المذين رسمخوا أقمدامهم فمي مجمال الفمن. وبقمدر مما كانمت ترقيمات 
المطربين للدرجات األعلى تسر المطربين المترقين إليها، إال أنها كانت 

نوات تثيمممر حنمممق المممبعض مممممن فممماتهم قطمممار الترقمممي، أو المممذين ظلممموا لسممم
عديمممدة فمممي درجمممة واحمممدة بحكمممم عمممدم التجديمممد أو عمممدم التقمممدير أو عمممدم 

 المواكبة. 
وممممن المواقمممف الطريفمممة التمممي حمممدثت فمممي همممذا الصمممدد موقممممف 

م، حيممث 0976شممهده مكتممب صممراف اإلذاعممة فممي أحممد أيممام شممتاء عممام 
دخممل عليمممه الفنممان الكبيمممر األسممتاذ عبمممد العزيممز محممممد داؤد، الممذي كمممان 

اإلذاعممة واتحمماد الفنممانين وكممل األوسمماط العامممة ومعممه كثيممر التممردد علممى 
الفنممان المتفممرد األسممتاذ خضممر بشممير. وكانمما قممد جمماءا خصيصممًا لصممرف 

 استحقاقهما من المشاركة في أحد البرامج الجماهيرية. 
 وبعممد أن اسممتلم عبممد العزيممز داؤد اسممتحقاقه المممالي تقممدم خضممر

تحقاق عبممد العزيممز بشممير ليسممتلم نصمميبه، وفمموجئ بأنممه كممان أقممل مممن اسمم
لمةةاذا يكةةون أجةةري أقةةل مةةن أجةةر عبةةد ))داؤد، فسمأل الصممراف غاضممبًا  

فأجابه الصمراف المذي بمدا فمي غايمة الحمرج ممن ذلمك الموقمف   ((ئالع ي 
. قممال خضممر ((ألن  عبةةد الع يةة  فةةي الدرجةةة األولةةب يةةا أسةةتاذ خضةةر))

جةةة أنةةت فةةي الدر ))فقممال لممه الصممراف   ((ئوأنةةا فةةي الدرجةةة كةةم))بشممير  
. لممم يهممدأ المكتممب بعممد ذلممك، حيممث صممب األسممتاذ خضممر جممام ((!الثانيةةة

غضبه وكال السباب للذين ال يعرفون قيمة الفن وال يضعون الناس فمي 
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ننةي لةن أغةادر إ))مواضعهم الصحيحة، وقمال والغضمب يسمبق عباراتمه  
هةةذا المكتةةر إن لةةم يتغيةةر هةةذا األمةةر وأعةةرف مةةن الةةذي وضةةعني فةةي 

 . ((ئضع عبد الع ي  في األولبالدرجة الثانية وو 
وثار الهرج فمي المكتمب حتمى اسمتدعى الصمراف ممدير اإلذاعمة 
الذي هب فورًا الحتواء الموقف، وكرر له األستاذ خضمر بشمير إصمراره 
علمممى أنمممه لمممن يغمممادر المكتمممب إن لمممم يوضمممع فمممي كشمممف الدرجمممة األولمممى 

بترقيمة  حااًل. وما كمان ممن ممدير اإلذاعمة إال أن أصمدر قمراره فمي الحمال
( إلممى الدرجممة األولممى، وصممرف اسممتحقاقه خضةةر بشةةيرالفنممان األسممتاذ )

 على أنه من مطربي الدرجة األولى ثم انصرف. 
وممممن المطمممربين المممذين ترقممموا بسمممرعة فائقمممة إلمممى الدرجمممة األولمممى 
الفنان الكبيمر محممد وردي، حيمث كمان قمد دخمل اإلذاعمة كمطمرب ناشمئ 

ز صمموته، وتممم اعتممماده كأحممد م، وأجيمم0957فممي شممهر تممموز يوليممو عممام 
 مطربي الدرجة الرابعة. 

وفي خالل العام األول تمت ترقيته للدرجة الثالثة، ثم رأسًا إلى 
األولممى، حيممث أصممدر مممدير اإلذاعممة األسممتاذ متممولي عيممد قممرارًا اسممتثنائيًا 
بترفيعمه للدرجممة األولممى بعمد أن استشممار مجموعممًة ممن كبممار الفنممانين فممي 

د المصممممطفى، إبممممراهيم الكاشممممف، حسممممن عطيممممة، ذلممممك األمممممر وهممممم أحممممم
وعثممممان حسمممين. وقمممد وافقممموا جميعمممًا مممما عمممدا عثممممان حسمممين علمممى ذلمممك 
الترفيمع نسممبًة للجهمد والمسممتو  الفنممي المذي ظهممر بمه محمممد وردي خممالل 
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العمممام األول ممممن دخولمممه الوسمممط الفنمممي. كمممان الفنمممان عثممممان حسمممين قمممد 
ك بأنممه ممما زال مطربممًا اعتممرض علممى ترقيممة محمممد وردي حينهمما مبممررًا ذلمم

ناشممئًا، وال بممد مممن إعطائممه وقتممًا أطممول لتجويممد فنممه وصممقل موهبتممه حتممى 
يصممممل إلممممى األولممممى لكممممي ال تخممممرق الممممنظم التممممي تقتضممممي مممممرور الفنممممان 

 بالدرجات من الرابعة إلى األولى بشكل طبيعي. 
بممدا أن ذلممك الممرأي لممم يقنممع األسممتاذ متممولي عيممد مممدير اإلذاعممة، 

معتممممدًا علمممى تزكيمممة بقيمممة المطمممربين. وانتقمممل بمممذلك  المممذي أصمممدر قمممراره
المطممرب محمممد وردي خممالل عممام واحممد مممن الدرجممة الرابعممة إلممى الدرجممة 

م واضعًا بمذلك أول خمرق لنظمام الترقمي 0958األولى في أيلول سبتمبر 
الممذي اختطتممه اإلذاعممة. وبعممد سممنوات مممن ذلممك فعممل مممدير اإلذاعممة نفممس 

إسةةماعيل حسةةر )و (الع يةة  المبةةار  عبةةدالشمميء فممي ترقيممة الفنممانين )
 ( إلى الدرجة األولى في زمن قياسي. الدائم

اسممممتحدثت إذاعممممة أم درمممممان مممممن خممممالل إدارة الموسمممميقى لجنممممًة 
ل لحممان واألصمموات الجديممدة مهمتهمما أن تسممتمع إلممى األغنيممات الجديممدة 
لممممتحكم علممممى لحنهمممما وموسمممميقاها، وتحممممدد رأيهمممما فيهمممما سممممواء بممممالقبول أو 

أن مممممن مهممممام هممممذه اللجنممممة اختبممممار األصمممموات الجديممممدة،  الممممرفض. كممممما
وتحديمد صممالحيتها للغنماء أو عممدمها. وقمرار اللجنممة فمي هممذا الصمدد هممو 
القممرار النهممائي، الممذي يممتم بموجبممه تسممجيل أي أغنيممة جديممدة لإلذاعممة أو 
اعتممممماد الصمممموت الجديممممد. وتضممممم لجنممممة األلحممممان دائمممممًا مجموعممممًة ممممممن 
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والغنمماء، حيممث عمممل فيهمما الفنممانون   المتخصصممين فممي مجممال الموسمميقى
برعي محمد دفع هللا، عبد الفتاح هللا جابو، محمد عبد هللا محمديةة، )

علي مكي، العاقةر محمةد حسةن، حسةن األمةين، علةي ميرغنةي، عبةد 
(، وغيمرهم الماجد خليفة، عالء الدين حم ة، أحمد  اهر، بةدر التهةامي

ن بالفنممممانين فممممي تقمممممويم مممممن الفنممممانين. وكثيممممرًا مممممما اسممممتعانت هممممذه اللجممممما
األصوات الجديدة وتقديم النصح لهم من النمواحي الفنيمة. وظلمت اللجنمة 
تنصمممح المطممممربين الجممممدد بمممماللجوء إلممممى كبممممار الملحنممممين والشممممعراء لممممدعم 

 مسيرتهم الفنية. 
وقممد أجممازت لجممان األلحممان واألصمموات المتعاقبممة كممل األغنيممات 

ى جانمممب إجازتهمما لجميمممع التممي تبممث إلمممى اليمموم ممممن راديممو أم درممممان، إلمم
األصمموات التممي تغنممي باإلذاعممة. علممى أن لجنممة األلحممان نفسممها ال تنظممر 
في األغنيات المعروضة أمامها إال إذا كانت األغنيمة مجمازة أصماًل ممن 
لجنة النصوص الشعرية التي يعرض عليها النص الشعري ل غنية أواًل 

 قبل أن يخضع للتلحين. 
بقمرار ممن وزيمر الثقافمة واإلعمالم  وتتكون لجنة النصوص دائمماً 

بتوصية من ممدير عمام اإلذاعمة. وهمي تضمم عمددًا ممن الشمعراء واألدبماء 
. وقبممل 101واإلذاعيمين ذوي الدرايممة بفنممون الشممعر السميما الشممعر الغنممائي 

                                                      
مممن الممذين عملمموا بهممذه اللجنممة مممن الشممعراء  مبممارك المغربممي، محمممد بشممير عتيممق، محمممد  101

الد أبو الروس، الخاتم عبد هللا، سيف الدسموقي يوسف موسى، فراج الطيب، إبراهيم العبادي، خ
 وغيرهم.
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أن تسممممممتحدث اإلذاعممممممة مسممممممألة لجممممممان النصمممممموص واألصمممممموات الجديممممممدة 
للجمممان همممو واأللحمممان، كمممان هنممماك شمممخص واحمممد يمممؤدي دور كمممل همممذه ا

(، أحمممد أوائمممل اإلذاعيمممين المممذين محمةةةد صةةةال  فهمةةةياألسمممتاذ اإلذاعمممي )
تعاملوا مع اإلذاعة منمذ بمداياتها األولمى، والمذي ترقمى فمي درجاتهما حتمى 

م الممذي أقالممه 0969أيممار مممايو  25أصممبح مممديرًا عامممًا لهمما قبيممل انقممالب 
ممممن ذلمممك المنصمممب. حيمممث كانمممت النصممموص واألغنيمممات تعمممرض علمممى 

محمد صالح فهمي فيقرأها ويستمع إليها بدقة، ويقوم بتعمديل مما  األستاذ
 يراه من أخطاء نحوية أو لفظية أو ما ال يتماشى مع الذوق العام. 

لممم يكممن أمممام الفنممانين إال الرضمموخ لممرأي األسممتاذ محمممد صممالح 
فهممممي المممذي كمممان همممو ااخمممر شممماعرًا مجيمممدًا، رغمممم أنمممه كمممان مقممماًل جمممدًا، 

ة ممن أشمعاره إال بعمض األغنيمات التمي ال تتعمد  حيث لم تسجل اإلذاعم
 الثالث بصوت الفنان الكبير محجوب عثمان. 

بعممد ذلممك رأت اإلذاعممة أن تسممند ذلممك األمممر إلممى مجموعممة مممن 
المبممدعين ولمميس إلممى شممخص واحممد، وكممان األسممتاذ محمممد صممالح فهمممي 
نفسه قد تقدم باقتراح لتوسيع تلك اللجنة من فرد إلى مجموعة. وتكونت 
بالفعل في آخر الخمسينيات أول لجنة رسمية إلجازة األصوات الجديمدة 
واأللحممان باإلذاعممة، إال أنهمما لممم تكممن تضممم مطممربين وموسمميقيين كممما هممو 
نممممما كانممممت تضممممم شخصمممميات إذاعيممممة مممممن ذوي الحممممس الفنممممي  اليمممموم، وال
واألدبممي الرفيممع. حيممث تكونممت مممن األسمماتذة متممولي عيممد مممدير اإلذاعممة، 
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انجي نائممممب مممممدير اإلذاعممممة ومممممديرها العممممام فيممممما بعممممد عبممممد الممممرحمن الخمممم
وخممماطر أبمممو بكمممر وعلمممي محممممد شممممو، وقمممد كمممان األخيمممران ممممن أشمممهر 
الممممذيعين آنمممذاك. كانمممت تلمممك اللجنمممة تجتممممع وتسمممتمع للمطمممرب الجديمممد 
فتحدد صالحيته للغناء أو عدمها. ثم بعمد ذلمك اقترحمت إدارة الموسميقى 

للمختصممممين مممممن المطممممربين  أن يوكممممل أمممممر لجممممان األصمممموات واأللحممممان
 والموسيقيين تأسيًا بتجربة اإلذاعة المصرية. 

وبالفعل صمدر قمرار وزيمر االسمتعالمات والعممل مؤيمدًا لتوصمية 
مراقممممب عممممام اإلذاعممممة بتكمممموين لجنممممة األصمممموات الجديممممدة واأللحممممان مممممن 
المختصمممين. وكمممان واضمممحًا أن لجمممان األصممموات واأللحمممان والنصممموص 

خمال ص تمامين حسمب مما تمراه موافقمًا للمذوق الفنمي تباشر عملهما بتجمرد وال
  واألسس العلمية لما يعرض أمامها من خالل رؤيتها المجردة.

وكثيمممرًا ممممما قمممدمت اللجنممممة مقترحاتهمممما بتعمممديل بعممممض األعمممممال. 
ورغم أن همذه التعمديالت ال تمروق لكمل المبمدعين ممن شمعراء ومطمربين، 

 ل على الذوق العام. إال أن اللجان تسعى إليها بدافع التجويد والحفا
ورغمممًا عممن نجمماح هممذه اللجممان فممي أداء مهامهمما الموكولممة إليهمما 
منممذ أواخممر الخمسممينيات، إال أنممه لممم يكممن كممل ممما رأتممه مممن آراء واتخذتممه 
من قرارات هو الفيصل في مجال تقويم األعمال الغنائية أو الشعرية أو 

ألغنيمات الموسيقية أو حتى األصموات الجديمدة. حيمث إن هنماك بعمض ا
التمي رفضممتها اللجممان تلقفتهما آذان المسممتمعين، واحتفممى بهما الشممارع أيممما 
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احتفاء. ومن تلك األغنيات على سمبيل المثمال أغنيمة صمدقيني للمطمرب 
عثمان حسين. حيث رفضمت اللجمان تلمك األغنيمة فمي مطلمع السمتينات، 
ولمممم يممممتم تسممممجيلها رسممممميًا لإلذاعممممة لممممذلك السممممبب. ولكممممن حممممدثت بعممممض 

سات التي أبقت على تلمك األغنيمة فمي مكتبمة اإلذاعمة. حيمث كمان المالب
األسمملوب المتبمممع فممي ذلمممك الوقمممت هممو أن يقممموم الفنممان بتسمممجيل األغنيمممة 
علممممى شممممريط ثممممم تعممممرض علممممى لجنممممة األلحممممان والنصمممموص التممممي تقممممرر 
ال فيقمموم  إجازتهما أو عمدمها. فمإذا أجيمزت األغنيمة يمتم اعتمماد الشمريط، وال

 الفنيون بمسحها. 
( صةةدقينيحممدث أن عممرض الفنممان عثمممان حسممين أغنيممة ) وقممد

على اللجنة التمي رفضمتها بمدعو  أنهما ليسمت فمي مسمتو  أعممال الفنمان 
الكبير. ولكن نسي الفني المكلف بمسحها أن يقوم بمذلك، وبقمي الشمريط 
بمكتبمة اإلذاعممة مثلمه مثممل أي شممريط عمادي لمميس لممه رقمم أو كممرت بحكممم 

 عدم تسجيل األغنية رسميًا.
وممممرت األيمممام التمممي أصمممبحت سممممنينًا واألغنيمممة لمممم تمسمممح مممممن  

م عثممرت المذيعممة سمهام العمرابممي علممى 0979الشمريط. وفممي أواخممر عمام 
تلك األغنية بالصدفة فمي أحمد األشمرطة عنمدما كانمت تعمد بعمض الممواد 
لتسمممجيل برنامجهمممما مممما يطلبممممه المسممممتمعون، فاسمممتمعت إليهمممما ألول مممممرة، 

ومممن ثممم تممم تقممديم األغنيممة التممي كانممت  واتصمملت بالفنممان عثمممان حسممين،
جديمممدة علمممى المسمممتمعين. وأصمممبحت بمممذلك رصممميدًا فنيمممًا إضمممافيًا للفنمممان 
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عثممممان حسمممين المممذي كمممان قمممد نسمممي كلماتهممما ولحنهممما لممموال ذلمممك الشمممريط. 
(، وهممممي إحممممد  أشممممهر علمتنةةةةي الحةةةةرنفممممس الشمممميء حممممدث ألغنيممممة )و 

عمممام  أغنيمممات الفنمممان إبمممراهيم عممموض. حيمممث عرضمممها علمممى اللجمممان فمممي
م وهي من شعر وألحان عبد الرحمن الريح. ولم تتم إجازتهما ممن 0959

قبل اللجان، فتركها إبراهيم عوض بعد أن قام بتسجيلها على شريط فمي 
  مصر.

م أي بعممد خمسممة وعشممرين عامممًا كنممت 0985وفممي أواخممر عممام 
أبحث عن بعض المواد السودانية في مكتبة فنية بالقاهرة، فوجمدت ذلمك 

من مجموعمة ممن أغنيممات إبمراهيم عموض القديممة وأحضممرته التسمجيل ضم
، فاسممتمع إليهمما 85لإلذاعممة، وأذعممت األغنيممة مممن خممالل برنممامج أصممداء 

السودانيون ألول مرة. وجاءني الفنان إبراهيم عوض يستفسر عمن كيفيمة 
العثمممممور علمممممى همممممذه األغنيمممممة األثريمممممة. فأخبرتمممممه بالقصمممممة. وطلمممممب منمممممي 

ا ممممن جديمممد وبمممدأ يقمممدمها لجمهمممور تسمممجيلها لمممه علمممى شمممريط ثمممم حفظهممم
 الجديدة. ه المستمعين الذي أبد  إعجابًا كبيرًا بها وكأنها إحد  أعمال

ونفمممس الشممميء حمممدث إلحمممد  أغنيمممات الشممماعر الراحمممل محممممد 
(. حيممممث رفضممممت لجنممممة فةةةةي غفلةةةةة رقيبةةةةيبشممممير عتيممممق وهممممي أغنيممممة )

 النصممموص األغنيمممة جملمممًة وتفصمممياًل معلقمممًة عليهممما بأنهممما )أغنيمممة جنسمممية
فاضمممحة(. ومممما كمممان ممممن شممماعرها إال أن احمممتفظ بهممما، ثمممم أودعهممما عنمممد 
الملحممن، وظهممرت للمسممتمعين بعممد أكثممر مممن عشممرين عامممًا كواحممدة مممن 
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األغنيممممات الشمممممعبية التمممممي وجمممممدت قبممممواًل واسمممممعًا. وهنممممماك أغنيمممممات كثيمممممرة 
رفضممممممتها اللجممممممان الرسمممممممية ولكممممممن تقبلهمممممما الشممممممارع الفنممممممي مثممممممل أغنيممممممة 

( للفنمان السةباتة)و (رسةومات وأغنيمة ) ،األممين( للفنان محمد مسيحية)
ممممما يتعمممذر إحصممماؤه فمممي مكتبمممة  عبمممد المممرحمن عبمممد هللا وغيرهممما وغيرهممما

 . األغنية السودانية
وعموممممًا يمكننممما القمممول بمممأن الغنممماء قمممد أصمممبح عنصمممرًا أساسممميًا 
باإلذاعمممة التمممي بمممدأت قصمممة الطمممرب معهممما منمممذ بدايمممة ظهورهممما فمممي عمممام 

أ إدارة الموسممممممميقى. حيمممممممث رأينممممممما كيمممممممف أن م، أي قبمممممممل أن تنشممممممم0941
البرنممامج كممان يتضمممن فممي كممل يمموم أغنيممة تقممدم علممى الهممواء. فكيممف بممدأ 

يمتم  الغناء بإذاعة أم درمانئ ومن هم مطربمو تلمك المرحلمةئ وكيمف كمان
 تسجيل األغنياتئ 

 
 بداية فن الغناء باإلذاعة

كمممان أكثمممر مممما يجمممذب جمهمممور المسمممتمعين ممممن الشمممباب، تلمممك  
برامجهمما. حيممث كممان يطممل كممل  يممات التممي تبثهمما اإلذاعممة مممن خمماللاألغن

يممموم ممممن خمممالل ممممايكرفون اإلذاعمممة أحمممد المطمممربين ليقمممدم عرضمممًا غنائيمممًا 
يسمى بالحفلة. وهذه الحفلة قد تشمل أغنيًة أو أغنيتمين أو ثمالث حسمب 
الزمن المتاح للمغني وحسمب طمول األغنيمات المقدممة، والتمي كانمت فمي 

  تزيد عن خمس أو ست دقائق. أغلب األحيان ال
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وقد ظهر من خمالل اإلذاعمة آنمذاك كجيمل أول ممن رواد الغنماء 
كرومةة، محمةد أحمةةد سةرور، األمةين برهةةان، عمةر البنةةا، ) المطربمون 

 ار، إبةراهيم الكاشةف، حسةنعبد هللا الماحي، إبراهيم عبد الجليل،  نقة
حمةد عطية، أحمد المصطفب، عبد الحميةد يوسةف، التةاس مصةطفب، أ

 . (فالح، وشقيقف محمود فالح
عثمةةةان حسةةةين، إبةةةراهيم ثمممم جممماء الجيمممل الثممماني المممذي ضمممم  )

عةةةوض، عبيةةةد الطيةةةر، رمضةةةان حسةةةن، عبةةةد الع يةةة  محمةةةد داؤد، 
وكممممان وسممممط هممممذا العممممدد مممممن المطممممربين عممممدٌد مممممن  (.وعثمةةةةان الشةةةةفيع

المطربممممممات الالئممممممي وضممممممعن بصمممممممات واضممممممحة فممممممي خارطممممممة الغنمممممماء 
 بالسودان. 

التركيبة االجتماعية في السمودان كموطن محمافظ  ولكن لظروف
ال يسمممممح بخممممروج المممممرأة عممممن إطممممار البيممممت والممممزوج فقممممد انحصممممر عممممدد 
المطربات منذ افتتاح اإلذاعة إلى أواخر الخمسينات ال يزيد عمن خممس 

عائشة الفالتية، مهلةة العباديةة، أم الحسةن الشةايقية، مطربات هن  )
ي وهةو آمنةة خيةر هللا خوفةاع مةن منب الخير التي أخفت اسمها الحقيق

 (. قيود األسرة
وكان المطربون في تلك الفترة ُيغنمون ممن إذاعمة البوسمتة، وفمي 

يسممممممافرون إلممممممى مواقممممممع القتممممممال، للترفيممممممه عممممممن الجنممممممود  بعممممممض المواسممممممم
الحةةاس السممودانيين المشمماركين فممي الحممرب. فسممافر ألداء تلممك المهمممة  )
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عائشة الفالتيةة، التةاس محمد أحمد سرور، كرومة، أحمد المصطفب، 
مصطفب، عبد الحميد يوسف، عثمان حسين، عثمةان الشةفيع، وعةدد 

 (. من الموسيقيين
كممان المممذيع يجلممس فممي غرفممة اإلرسممال الصممغيرة، منتظممرًا شممارة 
البمممدء ممممن الفنمممي لكمممي يمتطمممي صمممهوة األثيمممر، مثلمممه مثمممل الجمممواد المممذي 

للتوقممف أو  يكممبح جماحممه إال شممارة أخممر   انطلممق فممي سمماحات الرهممان ال
ينتظممممممرون أدوارهممممممم خممممممارج  انتهمممممماء الممممممزمن المحممممممدد. وكممممممان المطربممممممون 

يشممماركونهم فمممي  األسمممتديو، ومعهمممم الموسممميقيون أو أعضممماء الفمممرق المممذين
 وصالتهم الغنائية. حتمى إذا مما حمان وقمت تقمديم األغنيمة يمدخل الجميمع
داخمممل األسمممتديو بانتظمممار اإلشمممارة الحممممراء. وعنمممدما تحمممين تلمممك اللحظمممة 

على الهمواء، ويقمدم األغنيمة بسممها واسمم شماعرها وملحنهما  ل المذيعيدخ
 ومؤديه، ومن ثم يبدأ المطرب في الغناء. 

 
 مرحلة حقيبة الفن

كمممان فمممن الحقيبمممة همممو الغنممماء الغالمممب لمممد  أهمممل السمممودان. وقمممد 
( ممممن األسمممتاذ الحقيبةةةةممممن الغنممماء ) جممماءت همممذه التسممممية لمممذلك المممنمط

ح الممذي كممان يقممدم برنامجممه الغنممائي محمممد صممال اإلذاعممي صممالح أحمممد
اين مسةتمعي الكةرام األسبوعي. وفي أحد األيام بمدأ بعبمارة قمال فيهما  )

( وكان يحمل حقييًة جلديًة صغيرة بها نفت  حقيبة الفن لنرا ماذا فيها



-076- 

عمممدد ممممن األسمممطوانات القديممممة لكروممممة وسمممرور واألممممين برهمممان وزنقمممار 
تعبئمممة أسمممطواناتهم الغنائيمممة بشمممركة وغيمممرهم ممممن المطمممربين المممذين قممماموا ب

 أوديون بالقاهرة. 
وظممل صممالح أحمممد محمممد صممالح يكممرر تلممك العبممارة دائمممًا فممي 
برنامجمممه الغنمممائي، وهمممو يقصمممد بهممما أنمممه قمممد حمممان وقمممت تقمممديم األغنيمممات 
فممانتبهوا أيهمما السممادة المسممتمعون. واسممتمر يكممرر هممذه العبممارة فممي لقاءاتممه 

ها أن عبارتمه تلمك ستصمبح اسممًا ألكثمر بالمستمعين، ولم يكن يدرك يوم
أشمكال الغنماء شميوعًا بالسمودان. وغنمماء الحقيبمة همو غنماء الوسمط، الممذي 

( فممي الشمممال مممع المطممرب كبوشةةية( مممن مدينممة )أم درمةةانجمماء إلممى )
 م. 0918( في عام محمد ود ود الفكي)

كممان ود الفكممي شخصمميًة متميممزة فممي مجممال الغنمماء. تمممرد علممى و 
ة، وبممدأ يغنمممي بإيقمماع التصمممفيق باليممد والتنغممميم بممالحنجرة فمممي القبيلممم تقاليممد

شمكل رتيممب، تتمماتبع فيممه أصمموات الكمورال أو الشمميالين مممن خلفممه مممرددين 
 نفس األنغام الصوتية التي يؤديها المغني. 

إلى أم درممان تمأثر بمه كروممة وسمرور، فبمدءآ يقلمدان  ولما جاء
الكمورس المذي يصماحب تلك الطريقة التي دخل فيها عنصر الكمورال أو 

الفنممان. ثممم شمميئًا فشمميئًا أدخلممت ااالت اإليقاعيممة خاصممًة الممرق، وهممو آلممة 
موسيقية تشبه الطار مع إضافة بعض الحلقات المعدنيمة الصمغيرة التمي 
تحدث أصواتًا عاليًة عند طرقهما. وقمد أصمبح ذلمك النموع ممن الغنماء همو 
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فمي تلمك الفتمرة لسمببين غناء اإلذاعة المعتمد. ولعمل اإلذاعمة قمد اعتمدتمه 
 أساسيين  
 

  ألنه يغني باللغة العربية التمي كانمت اإلذاعمة تسمعى لترسميخها بمين أوالع 
السمممممودانيين كلغمممممة قوميمممممة تسممممماعد علمممممى حمممممل مشمممممكلة التمممممداخل اللغممممموي 

 بالسودان. 
 

  كانممت تلممك األغنيممات أقممرب إلممى محطممة اإلذاعممة جغرافيممًا. حيممث ثانيةةاع 
قمممماطني مدينممممة أم درمممممان، مممممما يسممممهل كممممان معظممممم الممممذين يغنونهمممما مممممن 

 إشراكهم في البرامج واستدعاءهم كلما دعت الضرورة. 
 

أصبحت أغنية الحقيبة همي أغنيمة اإلذاعمة الرسممية، بمل وأغنيمة 
السممممودان الشممممعبية األولممممى. وكممممان المطممممرب يممممأتي إلممممى اإلذاعممممة ليممممؤدي 

ته من وصلته الغنائية على الهواء مباشرًة، وبعد أن ينتهي يخرج مع فرق
بوابة اإلذاعة ليجد تظاهرًة من المعجبين الذين يتجمهمرون خمارج المبنمى 

 ليشاهدوا ذلك الفنان الذي كان يغني في الراديو. 
وفممي الواقممع لممم تكممن األسممتديوهات مهيئممًة بشممكل علمممي مممريح، 
نمممما كانمممت مجمممرد غمممرف صمممغيرة تمممم تجهيزهممما بوضمممع بعمممض العممموازل  وال

األبلكممماش حتمممى تممممتص الصممموت المتواضمممعة ممممن ممممادة الفلمممين وخشمممب 
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وتساعد على إذابة الصد  الذي يعود دائمًا من الحوائط العادية. ورغمم 
ذلك الجهد الذي بذله المهندسون والفنيون، إال أن مسمتو  األسمتديوهات 

 ظل متواضعًا بمقاييس العصر الحديث. 
وكانت سخونة األستديو، وانتظار المطربين الطويل داخله قبمل 

هم الغنائية مدعاًة للقلمق والتعمب، ولكمنهم صمبروا علمى تلمك تقديم وصالت
الظمممممروف ممممممن أجمممممل المسمممممتمع، وممممممن أجمممممل الفمممممن المممممذي تحمممممف طريقمممممه 
المصمماعب والتضممحيات الجسممام. وقممد اسممتمر ذلممك الحممال حتممى أحممدثت 

 اإلذاعة تطورًا آخر في مجال أجهزتها الفنية. 
م أدخممممممل ألول مممممممرة نظممممممام التسممممممجيل علممممممى 0949ففممممممي عممممممام 

انات. وكمان مممن أول الممواد التممي تمم تسممجيلها علمى األسممطوانات األسمطو 
هو الغناء ثمم األحاديمث ثمم الخطمب السياسمية والمقمابالت اإلذاعيمة. وقمد 
حملممت األسممطوانات للمسممتمعين أصمموات كرومممة وسممرور واألمممين برهممان 
بمراهيم عبمد الجليمل وشمقيقه التموم عبمد الجليمل  وزنقار وعبمد هللا المماحي وال

الغنماء فمي نهايمة المطماف وتصموف فمي بيتمه المذي أصمبح ال المذي تمرك 
 يفارقه إال إلى المسجد المجاور لمنزله في حي الموردة بأم درمان.

كان الفنان يتقاضى مبلس خمسين قرشًا نظير تسجيله ل غنية. 
 وال يتجاوز هذا المبلس إال في حاالت نادرة. ولمم يكمن نظمام االسمطوانات

نممما كممان )هممذا حكممرًا علممى اإلذاعممة  ( أحممد أبنمماء الحقيبممة ديمتةةري البةةا اروال
األوفيمممماء، يأخممممذ المطممممربين إلممممى القمممماهرة فيسممممجل لهممممم األغنيممممات علمممممى 
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األسممطوانات التمممي كانمممت تبممماع لجمهمممور المسمممتمعين فيقتنيهممما الموسمممرون 
. ولممممذلك السممممبب سممممافر Phonographالممممذين يملكممممون أجهممممزة الفونمممموغراف 

التمممي وصممملت  ممممالهم الغنائيمممةمعظمممم المطمممربين إلمممى مصمممر، وسمممجلوا أع
 للمستمعين عن طريق تلك األسطوانات. 

كممممان مممممن ضمممممن الممممذين سممممجلوا أغنيممممات فممممي مصممممر الشمممماعر 
واألديب المطبوع خليل فرح. ولما لم يكن الخليل في األصمل مغنيمًا فمإن 
هنمممماك قصممممًة وراء ذلممممك التسممممجيل الخالممممد الممممذي حفممممظ ل جيممممال صمممموت 

الخليمممل همممذه األسمممتاذ المرحممموم  الخليممل المغنمممي. وقمممد رو  قصمممة تسمممجيل
( صماحب ومؤسمس دار فمالح للغنماء الشمعبي الكائنمة فمي محمود فةالح)

حممممي المالزمممممين بممممأم درمممممان. حيممممث جئنمممما لزيارتممممه فممممي أحممممد أيممممام عيممممد 
م فمي داره العمامرة بأهمل الفمن والطمرب، وكمان فممي 0988األضمحى لعمام 

بنممممما معيتممممه الشممممماعر الكبيمممممر محممممممد بشمممممير عتيمممممق رحممممممه هللا. وتشمممممعبت 
المواضيع التي طرقناها عن تاريع الفن بالسودان حتى وقفنا عنمد خليمل 

 فرح، فقال فالح  
لم يكن خليل فرح مغنياع أصةالع، رغةم أنةف كةان مبةدعاع متفةرداع ))

في كل ضرور الفن من شعر وتلحين لم يضارعف فيف أحةد مةن أبنةاء 
 . ((يكن مغنياع علب اإلطالق جيلف. ولكنف لم

عل الخليمل يغنمي ويسمجل بعمض األغنيمات همو والشيء الذي ج
أنه في يوم من األيام مرض مرضًا شديدًا، حيث كان يداهمه السمل ممن 
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وقمممت اخمممر. فنصمممحه األطبممماء بالسمممفر إلمممى مصمممر لتلقمممي العمممالج فمممي 
مستشمممفياتها. وتمممم االتفممماق بمممين الخليمممل وبعمممض المطمممربين الكبمممار مممممن 

ه لشممركات األسممطوانات كممانوا يتغنممون بأغنياتممه بممأن يسممجلوا بعممض أعمالمم
التمي درجمت علمى  Audio( أوديةون بالقاهرة وعلمى رأسمها بمالطبع شمركة )

تقمممممممديم أعممممممممال المطمممممممربين السمممممممودانيين. وذلمممممممك ليسمممممممتفيد ممممممممن نصممممممميبه 
المخصممص لممه مممن المممال كشمماعر وكملحممن ويدفعممه ل طبمماء المشممرفين 

 على عالجه. 
ن سافر الجميع بصحبة خليل فرح إلى القاهرة. وسجل المطربو 

األغنيات المتفق عليها. ولكمن بمداًل ممن إعطماء الممال للخليمل ركبموا أول 
قطمممار متجمممه نحمممو الجنممموب وعمممادوا إلمممى السمممودان وتركممموه فمممي رصممميف 
االنتظممار. ولممما لممم يكممن هنمماك بممد مممن تحصمميل مبلممس مممن المممال لإلنفمماق 
علمممممى العمممممالج فقمممممد اقتمممممرح العمممممالمون بمواهمممممب الخليمممممل عليمممممه أن يعبمممممئ 

ليأخذ األجر كاماًل كمغني وملحمن وشماعر، ثمم ينفقمه أسطوانات بصوته 
 على عالجه. 

وبالفعممل رضممع الخليممل ألمممر أصممدقائه ألنممه لممم يكممن منممه مفممر 
رغمممم أنمممه كمممان يمممرفض تماممممًا قبمممل ذلمممك مبمممدأ التسمممجيل بصممموته. وسمممجل 

(، وقصميدة الشماعر عةا ة فةي هةوا لشركة األسمطوانات رائعتمه الخالمدة )
ةةَدةع ُعمممر بممن أبممي ربيعممة ) ( التممي يقممول فممي مطلعهمما؛ أعبممدُة ال ينسممى َعبع

 مودتىكم القلُب، والتي يقول فيها 
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ةُّ تىوبةى تائبه  نُّ لم يىُكنُّ له أبدًا ذىنُّبُ      إنُّ تقبلي يا عىبُّدى  يىُتبُّ وال
 

وال تممزال هاتممان األغنيتممان بمكتبممة اإلذاعممة إلممى اليمموم، حيممث تممم 
حرقمممممممة نقلهمممممممما ممممممممن األسمممممممطوانات إلمممممممى الشمممممممريط المغنطيسمممممممي إبمممممممان م

األسممطوانات الشممهيرة باإلذاعممة. ولمميس لخليممل فممرح غيرهممما مممن األغمماني 
  المسجلة بصوته في المكتبة.

 
 اإلذاعة رائدة الغناء الوطني

ال غممرو أن كممل الممذين عايشمموا فتممرة قيممام اإلذاعممة كممانوا شممغوفين 
كتبهممما الشمممعراء المممرواد أمثمممال إبمممراهيم العبمممادي، وخليمممل  بالوطنيمممات التمممي
عبممد النممور، ويوسممف مصممطفى التنممي، وحممدباي أحمممد عبممد فممرح، وعبيممد 

المطلمممممب، ومحممممممد بشمممممير عتيمممممق، وعممممممر البنممممما، وغيمممممرهم ممممممن شممممممعراء 
أم الوطنيمممممات. وكمممممان لقصممممميدة الشممممماعر واإلذاعمممممي عبيمممممد عبمممممد النمممممور )

( وقُع السحر على نفوس المستمعين في تلك الفترة، ألنهما كانمت ضفاير
مرأة السودانية كي تكمافح جنبمًا تمثل أول األعمال المباشرة الستنهاض ال

إلممى جنممب مممع الرجممل، وتعمممل مممن أجممل اسممتقالل السممودان، حيممث يقممول 
 مطلعها 
 

  احترت  وووووووووووووووووووو   ووووووووووووووووووووووت الوووووووووووووووووووووَدَط ْ   اي اْم َضوووووووووو ت  ْ   رتوووووووووودٌ ْي ال  َ وووووووووو ْ 
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 ب وووووووووو د ةرتوووووووووود ً ارتوووووووووودْ  ال   َووووووووووتبْ 
 

  ووووووتْف ٌلعنووووووتٌْ   ووووووتْف ٌحرتوووووو ابْ 
 

س وأشمممعلت لقممد كانمممت تلمممك ممممن األغنيممات التمممي ألهبمممت الحمممما
لهيب الثورة في نفوس الوطنيين منذ العشرينيات. وانتشرت بعدها موجة 
الغنمممماء المممموطني الممممذي أد  إلممممى زعزعممممة ثقممممة المممممواطنين فممممي االنجليممممز. 
وكانت األغنيات الوطنية قد شحنت بالنزعة االسمتقاللية آنمذاك، وطغمت 
عليهمممما نزعممممة التعبيممممر عممممن روح الممممرفض لالسممممتعمار، وكممممان لكممممل ذلممممك 

 بع مالبساته وخلفياته. بالط
لو رجعنا قلياًل إلى ما قبل نشمأة اإلذاعمة أي الفتمرة التمي تلمت و 

م وتفحصممنا طبيعممة الوضممع السياسممي فممي الممبالد لوجممدنا أن 0925عممام 
قممموة المثقفمممين آنمممذاك قمممد شمممكلت خطمممرًا مباشمممرًا علمممى الوجمممود البريطممماني 

 م ومما0924( وحركمة وطنةي ناصة  أمةينخصوصًا بعد ظهور حركمة )
تالها. حيث كانت هناك قوة سياسية تتمثل في الشباب الموالي لمصر، 
وهممم الممذين كممانوا ينممادون باالسممتقالل فممي ظممل الوحممدة مممع مصممر، ومممنهم 

 علي عبد اللطيف وعبيد حاج األمين وعبد الفضيل المال ورفاقهم. 
والقممموة السياسمممية الثانيمممة كمممان علمممى رأسمممها السممميد عبمممد المممرحمن 

إلنجليمز يعتبرونمه خطمرًا غيمر مباشمر علمى وجممودهم المذي كمان ا المهمدي
بالسودان. وقد فرض اإلنجليز كنتيجة لتحركات الشباب السموداني حربمًا 
عنيفممًة ضممد المثقفممين، وحمماولوا قهممرهم بشممتى األسمماليب والسممبل. وأغلقمموا 

 عددًا من المدارس مثل مدرسة اإلدارة والمدرسة الحربية وغيرها. 
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نجليممز أن يفتحمموا أي مدرسممة فممي وطمموال تلممك الفتممرة رفممض اإل
شمال السودان، خوفًا من عمدو  المظماهرات والعصميان ضمد سياسمتهم. 
معانمممًا فمممي فمممرض تلمممك السياسمممة حممماربوا العالقمممات الثقافيمممة بمممين مصمممر  وال
والسودان، ومنعوا حتمى تمداول الصمحف المصمرية بمين السمودانيين، كمما 

مممممن مغممممادرة منعمممموا الطممممالب الممممذين يممممودون السممممفر للدراسممممة فممممي مصممممر 
 السودان. 

وحمماول اإلنجليممز أيضممًا إجهمماض القمموة السياسممية الثانيممة بقيممادة 
السمميد عبممد الممرحمن المهممدي، وذلممك بتقليممل مطممامح السمميد عبممد الممرحمن 
السياسية. حيمث كمانوا يظنمون أن إلهماءه عمن السياسمة ال يمتم إال بتموفير 

مناكفممممة  المممممال لممممه لينشممممغل ببنمممماء ذاتممممه اقتصمممماديًا وماديممممًا فيتوقممممف عممممن
اإلنجليز. ولتحقيق ذلك دعموه بالقروض الماليمة الميسمرة التمي اعتبروهما 
فيممما بعممد هديممًة لممه كجممزء مممن المخطممط المرسمموم والممذي بممدا أنممه قممد فشممل 
ولمم يممؤت أكلمه. حيممث كمان السمميد عبمد الممرحمن يفميض بالشممعور المموطني 
. شممأنه شممأن بقيممة المثقفممين المموطنيين الممذين ناضمملوا مممن أجممل االسممتقالل
ومن ناحية أخر  حاول اإلنجليز حظر حرية التعبير على شباب القمو  
الوطنيمة ممن خممالل وسمائل اإلعممالم خاصمًة الصمحف التممي بمدأت تزدهممر 

 آنذاك كصحيفة حضارة السودان. 
ولمممما أحمممس الوطنيمممون بمخططمممات الكبمممت السياسمممي والثقمممافي 

تلمك ممن  وتعثر حرية التعبير المباشر لجأوا إلمى األدب والغنماء. وكانمت
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األسممباب المباشممرة النطالقممة الغنمماء المموطني فممي السممودان والممذي لعبمممت 
اإلذاعممة دورًا كبيممرًا وهامممًا فممي غرسممه فممي وجممدان المممواطنين المتعطشممين 
ممماتم الحريممة تهممب علمميهم. وانطلممق ميكرفممون اإلذاعممة  لكممل نسمممةه مممن نىسى

  102م ُيردد 0942في أحد أيام عام 
 
ٌْ يف ال   ْ ال  نت وووووووووووووووووووووووو َت  ووووووووووووووووووووووووت رت   ووووووووووووووووووووووو ا

 يل   وووووووووووووووووووووصا رت َهَسووووووووووووووووووووود  ْي الن كت ووووووووووووووووووووو ْ 
 غووووووووْ   ووووووووالةَتْك ةووووووووت   نووووووووص ي َغت َوووووووو ْ 

 

 هوووووووووووووووْن ضرتوووووووووووووووو د    الوووووووووووووووودطْ  ال ذ ووووووووووووووووذْ  
 ه م  ووووووووووووووووووووووووْى  رتوووووووووووووووووووووووودايَ  حرتذْةوووووووووووووووووووووووو َ   افْ 

 إنشووووووووووووووووتع َتْسوووووووووووووووو ْى  طوووووووووووووووو  ال ذ ووووووووووووووووذْ 
 

ظهرت من خالل تلك األغنية الوطنية مشاعر الرفض المتوقمد 
والتفمماخر لممارسممات المسممتعمر. وتجلممى ذلممك فممي التغنممي بحممب المموطن 

بخيراتممه التممي جعلممت المغنممي يممرفض مؤسسممات االسممتعمار مهممما كانممت 
هم الوطني  س م  أهميتها تعبيرًا عن حم

 
ْووووووووووووووووووووووووووَ   ال دةوووووووووووووووووووووووووووْ  النعو وووووووووووووووووووووووووو ْ   ِن 
ْ اونووووووووووووووووت ضوووووووووووووووو ت ْ  َ ه ووْ َوووووووووووووووو ْ   تووووووووووووووووَ    

 

 ال عو وووووووووووووووووووو ْ  ةوووووووووووووووووووت هنووووووووووووووووووووص ْ  َ بوووووووووووووووووووعو َ  
 تذ ووووووووووووووووْص ةبووووووووووووووووت ْخ الوووووووووووووووودطْ  ال ذ ووووووووووووووووذْ 

 
فمممة األيمممدي أممممام همممذا بمممالطبع لمممم تقمممف الحكوممممة البريطانيمممة مكتو 

الممرفض المؤسممس ألطروحاتهمما السياسممية والتعليميممة والثقافيممة، لممذلك شممن 
                                                      
 قصيدة في الفؤاد ترعاه العناية كتبها الشاعر يوسف مصطفى التني. 102
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موا بالشمعراءم  المستعمرون حربًا ضروسًا ضمد همذا المنمط ممن الغنماء، وزج 
وأصمممممبحت اإلذاعممممة تمممممردد مثممممل تلمممممك  والمغنممممين فممممي غياهمممممب السممممجون.

. وقمممد األغممماني فمممي حمممذر شمممديد فرضمممته الرقابمممة المسمممتمرة علمممى البمممرامج
اسممتدعى ذلممك الحممذر ظهممور نمموع مممن الغنمماء الرمممزي الممذي يحتمممل أكثممر 

 من معنى بغرض التمويه وتضليل المستعمرين. 
نما يرمي إلمى مما  لم يكن التعبير يرمي إلى ظاهر المفردات، وال
وراء المعنممى الظمماهري والممذي كممان أعمممق بكثيممر فممي مدلوالتممه، فجمماءت 

 أغنية  
 103 ل عخدض   تك ِن  النعتل       تزم يف حداك ِن  اجلعتل

 
ولم يطل انتظار الموطنيين لفجمر الخمالص، حيمث رفعموا رايمات 

م. وانهممممر سممميل الغنممماء الممموطني 0956االسمممتقالل فمممي األول ممممن ينممماير 
ممممن خمممالل اإلذاعمممة حممماماًل المضمممامين الجديمممدة للممموطن الكبيمممر. وظلمممت 

ن، ولممم انصممهر فيهمما كممل غنمماء المموط إذاعممة أم درمممان هممي البوتقممة التممي
تمممزل رفوفهممما تحممممل المئمممات ممممن تلمممك األعممممال التمممي خلمممدت علمممى ممممر 

  الزمان.
تممموالى ظهمممور المطمممربين ممممن خمممالل إذاعمممة أم درممممان، التمممي لمممم 
تبخل بإعطماء كمل صموت جديمد فرصمته حتمى يثبمت وجموده وينضمم إلمى 

                                                      
تىبى قصيدة عازة الشاعر خليل فرح متحديًا بشموخ محبوبته عازة والتي صمارت فيمما بعمد  103 كى

 رمزًا للوطن.
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وقممد ظممل عممدد المطممربين المعممروفين بالسممودان يممزداد يومممًا  كوكبممة الفممن.
م لممه أغنيممات باإلذاعممة سممواء مممن خممالل التسممجيالت بعممد يمموم، ومعظمهمم

الرسمممية التممي تمممر عبممر القنمموات الفنيممة المعروفممة أو مممن خممالل بعممض 
 البرامج واللقاءات الخاصة. 

مممنُّ لمممم يتمكنممموا  ممممن دخمممول اإلذاعمممة، إمممما لعمممدم وهنممماك بمممالطبع مى
. لرسمميةجهمزة ااألوبمين  مإلجمازة الصموت، أو لبعمد المسمافة بيمنه متقدمه
 . عبر الراديوبالذين وجدوا فرصًا إذا قسناهم هؤالء أقلية ولكن 

وقد انتشر بعض المطربين ممن خمالل قنموات أخمر  كمالحفالت 
السمماهرة أو أجهممزة التسممجيل أو فممي بعممض األوسمماط الشممعبية، خصوصممًا 
المطربات الالئي ظهر كثير منهن من خالل ما يسمى بأغماني البنمات، 

اإلعمممالم إال نمممادرًا. حيمممث إنهممما تظمممل التمممي ال تجمممد طريقهممما إلمممى وسمممائل 
متداولًة بين الفتيمات فمي بيموت األفمراح والمسمارح العاممة والخاصمة. وقمد 

( مطربمًا، رأينمما أن نممدرج 912بلمس عممدد المطمربين المعممروفين بالسممودان )
أسماءهم هنا كجزء من التوثيق الذي يسعى هذا الكتاب إليه في كل مما 

لغنمماء مممن أولممى معطياتممه. وقممد قمنمما يتعلممق بعطمماء اإلذاعممة الممذي كممان ا
 بترتيب أسماء هؤالء المطربين ألفبائيًا، وهم 

)إبراهيم إدريس، إبراهيم الكاشف، إبراهيم سليم، إبراهيم عوض، 
إبراهيم عبد الجليل، إبراهيم حسمين، إبمراهيم خموجلي، إبمراهيم موسمى أبما، 

يممب، أبممو عركممي البخيممت، أبممو عبيممدة حسممن، أحمممد الجممابري، أحمممد الط
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أحممممد الفرجممموني، أحممممد المصمممطفى، أحممممد شمممارف، أحممممد فمممرح، أحممممد 
فممالح، أحمممد شمماويش، أحمممد عبممد الممرازق، أحمممد عمممر الرباطممابي، أحمممد 
ممممموردة، إدريممممس إبممممراهيم، إدريممممس األميممممر، آدم شمممماش، أزهممممري األمممممين، 
أسممامة الشمميع، إسممحق كممرم هللا، أسممماء الشمميع، إسممماعيل حسممب الممدائم، 

بمممة، إسمممماعيل عبممممد المعمممين، األممممين البنممما، األمممممين إسمممماعيل سممميد الربا
برهممممان، األمممممين عبممممد الغفممممار، األمممممين علممممي سممممليمان، البالبممممل، التمممماج 
مصمممطفى، التممماج مكمممي، التجممماني السممميوفي، التجممماني حسمممين، التجممماني 
مختار، التوم عبد الجليمل، الجقمر، الجيلمي الشميع، الجيلمي عبمد الماجمد، 

يد كسمممال، الزاكمممى بشمممير، السمممماني الخيمممر عثممممان، الرحممممة مكمممي، الرشممم
فضمممممل هللا، الشممممميع شممممممبات، الصمممممافي حاممممممد، الصمممممافي محممممممد أحممممممد، 
الطيممممب سمسممممم، الطيممممب عبممممد هللا، الطيممممب مممممدثر، الطيممممب مصممممطفى، 
الطيمممب مهمممران، الطيمممب وداعمممة، العاقمممب محممممد حسمممن، الفممماتح قميحمممة، 
 الفاتح كسالوي، القلع عبد الحفيظ، المريود أحمد طه، المكاشفي خضر
بشير، الناس تعرف عبد هللا، النعمام آدم، النمور حسمنين، الهمادي حاممد، 

الشمممرق، آممممال النمممور، أمممماني ممممراد، أم الحسمممن الشمممايقية، أم بلينمممة  المهمممم
السنوسي، أمير قمدوري، أميمر يمونس، أنمس العاقمب، إنعمام صمالح، أوالد 
البيممممت، أوالد الممممموردة، أوالد أم در، أيمممموب عبممممد الممممرحيم، أيمممموب محمممممد 

لحاج، بابكر ود السافل، بابكر الذكار، بادي محمد الطيب، بت مقمي، ا
بتمممممول عطممممما السممممميد حماممممممة، بشمممممير عبمممممد العمممممال، بكمممممري حسمممممن، بكمممممري 
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مصممممطفى، بممممالل موسمممممى، بنممممدة، بنونمممممة بممممت المممممك، بهممممماء الممممدين عبمممممد 
الممرحمن، بهمماء عبممد الكممريم، تريممزا، تيمممان عطبممرة، ثنممائي الجيممل، ثنممائي 

ثنممممممائي الشمممممممالية، ثنممممممائي العاصمممممممة، ثنممممممائي  الجزيممممممرة، ثنممممممائي الدبيبممممممة،
العممممامراب، ثنممممائي القنمممما، ثنممممائي الممممنغم، ثنممممائي المحيريبمممما، ثنممممائي أم در، 
الثنممائي المموطني، ثنممائي راجمما، ثنممائي كردفممان، ثنممائي ود نوبمماوي، جبممارة 
محمممد النعمميم، جمممالل الصممحافة، جمممال سمممرور، جيالنممي الواثممق، حمممافظ 

دير، حسمن خليفمة العطبمراوي، حسمن عبد المنان، حسن األمين، حسن بم
سليمان، حسمن ضمرار، حسمن عجماج، حسمن عطيمة، حسمين أبمو عمرب، 
حسين شندي، حلمي جاويش، حمد البابلي، حمد الريح، حممد الشمريف، 
حمممممزة عممممالء الممممدين، حنممممان إبممممراهيم، حنممممان أحمممممد، حنممممان النيممممل، حنممممان 
 بلوبلمممممو، حمممممواء التممممممتم، حمممممواء حممممممد الطقطاقمممممة، حمممممواء بنمممممزين، حيمممممدر
بورتسممودان، حيممدر حممدربي، حيممدر محمممد أحمممد، خالممد محجمموب، خالممد 
كرم هللا، خالد محمد أحمد، ختم وحسمن، خضمر بشمير، خلمف هللا حممد، 
خليممممل إسممممماعيل، خليممممل فممممرح، خمممموجلي عثمممممان، دفممممع هللا عبممممد القممممادر، 
رمضمممان حسمممن، رمضمممان زايمممد، زكمممي عبمممد الكمممريم، زنقمممار، زهمممري ممممان، 

رص، زينممب خليفممة، سممامي المغربممي، سممامية زيممدان إبممراهيم، زينممب الحمموي
سمية الشيع، سمية حسن، سميرة دنيا، سيد  محمد أحمد، سبت عثمان،

الجعلممممي، سمممميد خليفممممة، سمممميف الممممدين قممممدقود، سمممميف الجامعممممة، شممممرحبيل 
أحمد، صابر محممد أحممد، صمالح الضمي، صمالح يمس، صمالح حسمين، 
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صممممالح ولممممولي، صممممديق أحمممممد، صممممديق الكحممممالوي، صممممديق سممممرحان، 
ديق عبممماس، صمممديق متمممولي، صمممالح إبمممن الباديمممة، صمممالح بمممراون، صممم

صمممممالح درويمممممش، صمممممالح عركمممممي، صمممممالح كوسمممممتي، صمممممالح محممممممد 
طمه صمفوت الجيلمي، الحسن، صالح محمد عيسمى، صمالح مصمطفى، 

جفون، طيبمة الهاشممي، عائشمة الفالتيمة، عائشمة متيمانق، عابمدة الشميع، 
ادل الطيمممب، عمممادل أحممممد الطيمممب، عمممادل التجممماني، عمممادل الصمممديق، عممم

عادل كنوز، عمامر الجموهري، عبماس تلمودي، عبمد البماقي محممد أحممد، 
عبممد التممواب عبممد هللا، عبممد الجليممل أبممو حممراز، عبممد الحميممد يوسممف، عبممد 
الممدافع عثمممان، عبممد الممرحمن البركممل، عبممد الممرحمن بشممير، عبممد الممرحمن 
بممممالص، عبممممد الممممرحمن عبممممد هللا، عبممممد الممممرحمن عجيممممب، عبممممد الممممرحمن 

عبد الرحيم أرقي، عبد الرحيم األمين، عبد الرحيم البركل، عبمد مقاشي، 
المممرحيم الكمممرو، عبمممد المممرحيم سمممليمان، عبمممد المممرحيم شمممنان، عبمممد العزيمممز 
العميمممري، عبمممد العزيمممز المبمممارك، عبمممد العزيمممز محممممد داؤد، عبمممد العظممميم 
حركممة، عبممد العظمميم منصممور، عبممد الفتمماح السممقيد، عبممد الفتمماح عبمماس، 

تيابي، عبد القادر سمالم، عبمد القيموم الشمريق، عبمد الكمريم عبد القادر الك
الكابلي، عبد اللطيف أحمد إدريس، عبمد اللطيمف خضمر، عبمد اللطيمف 
عبممد الغنممي، عبممد هللا البعيممو، عبممد هللا الحمماج، عبممد هللا الفممزاري، عبممد هللا 
الكردفممماني، عبمممد هللا المممماحي، عبمممد هللا ديمممنج، عبمممد هللا شمممول، عبمممد هللا 

عبممد الماجممد أحمممد، عبممد المممنعم الخالممدي، عبممد المممنعم حسمميب، محمممد، 
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عبد المنعم يوسف الخضر، عبد الوهاب التازي، عبد الوهاب الصادق، 
عبممممده الصممممغير، عبممممده كممممدباس، عبممممود تبمممموري، عبيممممد الطيممممب، عثمممممان 
األطرش، عثمان الشفيع، عثممان ألممو، عثممان اليمنمي، عثممان حسمين، 

عثمممان زيممدان، عثمممان سممنطة، عثمممان عثمممان حميممدة، عثمممان زريمماب، 
عمموض هللا، عثمممان مصممطفى، عممز الممدين أحمممد المصممطفى، عممز الممدين 
عبمممد الماجمممد، عمممز المممدين مزممممل، عصمممام محممممد نمممور، عصممممت اللبنمممي، 
علممي إبممراهيم، علمممي إبممراهيم اللحمممو، علممي السممقيد، علمممي الشمماطئ، علمممي 
د العجيممممي، علمممي العمرابمممي، علمممي اليمنمممي، عمممماد أحممممد الطيمممب، عمممما

الكاشممف، عممماد يوسممف، عمممار السنوسممي، عمممر إحسمماس، عمممر أحمممد، 
عمممر البنمما، عمممر الشمماعر، عمممر الشممريف، عمممر الفحيممل، عمممر بانقمما، 
بمممراهيم  عممممر عبمممده، عممموض الجممماك، عممموض الكمممريم عبمممد هللا، عممموض وال
شمممبات، عمموض عابممدون، عيسممى بممروي، فاطمممة الحمماج، فتحممى المممك، 

، فضيل، فيصمل الخيمر، فتحى حسن، فتحى حسين، فضل محمد فضل
فيصمممل الصمممحافة، قسممممة، كروممممة، كممممال تربممماس، كممممال كيلمممة، ممممأمون 
عممموض صممممالح، مبممممارك حسممممن بركممممات، مجموعممممة عبممممد الماجممممد خليفممممة، 
محجمموب عثمممان، محجمموب كبوشممية، محمممد أحمممد سممرور، محمممد أحمممد 
عمممموض، محمممممد األمممممين، محمممممد الحسممممن قمممميقم، محمممممد الحممممويج، محمممممد 

د تركمممي، محممممد جبمممارة، محممممد حسمممنين، الصمممادق، محممممد بخيمممت، محمممم
محمممد خضمممر، محممممد سممالم، محممممد سممميد أحمممد، محممممد شمممول األحممممر، 
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محمممد عجمماج، محمممد علممي ود الجديممد، محمممد كممرم هللا، محمممد مسممكين، 
محمممممد ميرغنممممي، محمممممد نممممور الممممدين، محمممممد ود الفكممممي، محمممممد وردي، 
محممممداني ممممدني، محممممود الكنمممزي، محممممود تممماور، محممممود عبمممد العزيمممز، 
محمود علي الحاج، محمود فمالح، محفمول علميش، مريسميلة، مصمطفى 
سيد أحممد، مصمطفى شمريف، مصمطفى متمولي، معماذ الفاضمل، معاويمة 
علمي عبممد المرحيم، معتصممم بشممير الحضمري، مكممي البغمدادي، منممال بممدر 
الممممدين، منممممى الخيممممر، منممممى السمممميد، مهلممممة العباديممممة، مهيممممرة بممممت عبممممود، 

ة، ميرغنممي النجممار، ميرغنممي سممكر، ميرغنممي المممأمون وأحمممد حسممن جمعمم
ناديمممة البنممما، نجمممم المممدين الفاضمممل، نعممموم عبمممد الكمممريم، نمممورا، نمممور المممدائم 
الخضممر، نمممور الجيالنمممي، هاديمممة طلسممم، هاشمممم بابنوسمممة، هاشمممم حسمممن، 
هاشمممم عثممممان، هاشمممم ميرغنمممي، ود البلمممد، ود السمممر، وليمممد زاكمممي المممدين، 

ظمميم، يعقممموب القريمممر، ولمميم أندريمممة، يحيمممى إبممراهيم أدروب، يمممس عبمممد الع
 يوسف الموصلي، ويوسف فتاكي(. 

علمممى أن بعمممض همممؤالء المطمممربين قمممد ظهمممروا ممممن خمممالل الفمممرق 
الفنيمممممة العديمممممدة التمممممي ظهمممممرت فمممممي الممممممدن السممممميما العاصممممممة المثلثمممممة، 
خصوصًا في أواخر عقد الستينيات وأوائمل عقمد السمبعينيات. وكمل فرقمةه 

نالت الموسمميقية المختلفممة. مممن هممذه الفممرق تحتمموي عممددًا مممن العممازفين لمم
كمممممممما يضمممممممم بعضمممممممها ُمطربمممممممًا أو أكثمممممممر لممممممم داء الصممممممموتي المصممممممماحب 

 للموسيقى. وهذه الفرق الفنية هي 
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)فرقممة البسمماتين بقيممادة إسممماعيل عبممد المعممين، فرقممة آل البيممت، 
فرقمممة جممماز المممديوم، فرقمممة جممماز ولممميم أندريمممة، فرقمممة الريمممد اسمممتونز، فرقمممة 

لسممكة حديممد عطبممرة، فرقممة السمممندل، فرقممة السممحر، فرقممة السممالم، فرقممة ا
السممموءل، فرقممة العقممارب، فرقممة النجمموم بقيممادة محمممد عبممد هللا محمديممة، 
فرقمممة النيمممل، فرقمممة أم بمممايللي بقيمممادة عبمممد هللا إبمممراهيم أميقمممو، فرقمممة ديفيمممد 
قمممروب بقيمممادة أحممممد داؤد، فرقمممة عقمممد الجمممالد بقيمممادة عثممممان النمممو، فرقمممة 

فرقممة سمماورا، فرقممة سممالح الموسمميقى، فرقممة همماي اليممف، فرقممة هممارامبي، 
مرافممئ، فرقممة سممالح النقممل، فرقممة سممكة سممفر، فرقممة فنممون كردفممان، فرقممة 

فرقمممة ود الحممماوي بقيمممادة عبمممد فرقمممة كواتمممو، فنمممون دارفمممور، فرقمممة نممممارق، 
 اللطيف خضر(.

تضممم إدارة البممرامج بإذاعممة أم درمممان عممددًا مممن األقسممام هممي  و 
قسةةةم البةةةرامج (، )قسةةةم اإلخةةةراس(، )ماقسةةةم الةةةدرا(، )المنوعةةةات قسةةةم)

(، قسةةم التنسةةي (، )قسةةم البةةرامج الدينيةةة(، )قسةةم الثقافةةة(، )الخاصةةة
 (. قسم المذيعين(، و)القسم الرياضي)

وفممي الصممفحات التاليممة نسمملط بعممض األضممواء علممى كممل واحممد 
ممممن همممذه األقسمممام، نشمممأته، وطبيعمممة عملمممه، والمممدور المممذي يقممموم بمممه، إلمممى 

ري الذي يؤدي العمل فيه منذ تأسيسه وحتى تمأليف جانب العنصر البش
 هذا الكتاب.
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  قسم المنوعات
ة عمممممن معظمممممم بمممممرامج مسمممممؤوليعتبمممممر قسمممممم المنوعمممممات الجهمممممة ال

اإلذاعمممة. حيمممث تتبمممع لمممه جميمممع البمممرامج ذات الصمممفة الترفيهيمممة والغنائيمممة 
والموسمممميقية. والقسممممم شممممأنه شممممأن بقيممممة األقسممممام باإلذاعممممة يعمممممل بنظممممام 

ذاعية، حيث يجهز برامجه ممع بدايمة كمل دورة جديمدة، ويقموم الدورات اإل
  بتنفيذها من خالل هيكل البرنامج العام.

وقممد ظلممت بعممض البممرامج ثابتممة فممي هيكممل قسممم المنوعممات علممى 
حقيبةة (، )مةا يطلبةف المسةتمعون مد  األربعمين عاممًا الماضمية وهمي  )

تممي ارتبطممت (. وقممد ابتكممر القسممم بعممض البممرامج الركةةن األطفةةال(، )الفةةن
( سةةةهرة المنوعةةةات( وبرنمممامج )مجلةةةة المنوعةةةاتباسممممه مثمممل برنمممامج )

وبممالطبع فممإن جميممع سممهرات اإلذاعممة تنبممع  وغيرهمما مممن البممرامج الدوريممة.
مممممن داخممممل قسممممم المنوعممممات، ممممما عممممدا السممممهرة الثقافيممممة وسممممهرة الجمعممممة 
الدينيممة. وذلممك ألن بممرامج المنوعممات تعتمممد أساسممًا علممى المممادة الترفيهيممة 

ثممممل المعلومممممة والموسمممميقى والغنمممماء والشممممعر والطرفممممة والقصممممة والحمممموار م
وغير ذلك من الفقرات ذات الطابع الفنمي. وممن البمرامج التمي أسمهم بهما 
قسم المنوعات طوال عمله ووجدت قبمواًل ممن المسمتمعين، حتمى صمارت 

 (. الصباحجزءًا من تاريع اإلذاعة برنامج )
إشةراقة لزمن فكان يسمى )وقد تمرحل هذا البرنامج مع تطور ا

( عندما كان يعده ويقدمه األستاذ حمدي بوالد. وقد شاركت في الصباح
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تقديمه األستاذة ليلي المغربي التي كانت إذاعيًة ناشئًة فمي ذلمك الوقمت، 
وممما لبثممت أن انفممردت بإعممداده وتقديمممه. واسممتمر ذلممك البرنممامج لسممنوات 

م تحمول 0974وفي عام (. نفحات الصباحعديدة بعد أن أصبح اسمه )
(. وأصممممبح يقممممدم مشمممماركًة بممممين قسمممممم عةةةةرض الصةةةةةباحالبرنممممامج إلممممى )

المنوعممممات واألخبممممار الصمممموتية التممممي تمممممده بفقممممرات يوميممممة هممممي التقممممارير 
الصوتية والمقابالت القصيرة التي تلمس بعض األمور العامة المرتبطمة 

حممممد بقضمممايا الدولمممة. وقمممد أسمممندت مهممممة إعمممداده لفتمممرة طويلمممة ل سمممتاذ م
مصطفى محمد أحمد. بعد ذلك أسمندت اإلذاعمة مهممة إعمداده لعمدد ممن 
األساتذة مبديًة بعض المالحظات بأن الكاتب قمد نحمى بمه منحمًى أقمرب 

 إلى فلسفة اليسار التي لم تكن تتمشى مع سياسة الدولة. 
بعد تلك المرحلة رأ  قسمم المنوعمات أن يوظمف البرنمامج أكثمر 

طنية، فأضفى عليه الطمابع الموطني السياسمي. فأكثر لخدمة القضايا الو 
(. وكلممف بكتابتممه صةةباح الخيةةر يةةا وطنةةيوتغيممر اسمممه تبعممًا لممذلك إلممى )

 بالتناوب األساتذة  
الخةةةاتم عبةةةد هللا، ذو النةةةون بشةةةرا، سةةةعد الةةةدين إبةةةراهيم، )

(. وأسممند تقديمممه إلممى عممدد عةةوض إبةةراهيم عةةوض، وأحمةةد عبةةد المجيةةد
وات عديمممدة وممممنهم سمممكينة عربمممي، عممممر ممممن الممممذيعين ارتبطممموا بمممه لسمممن

عثمممان، كمممال محمممد أحمممد، كمممال محمممد الطيممب، أحمممد عبممد المجيممد، 
الخممماتم عبمممد هللا، عممموض إبمممراهيم عممموض، محاسمممن سممميف المممدين، إكمممرام 
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الصممادق، عبممد الكممريم قبمماني، الطيممب قسممم السمميد، حسممن محمممد دوكممة، 
اممد عبمد رجاء حسن حامد، شادية خليفة، نجماة كبيمدة، نجمو  مهمدي، ح

 الرؤوف، محمد عبد الكريم، إسراء زين العابدين، طارق كبلو وغيرهم. 
م بممممدأ قسممممم 0988الخممممامس مممممن شممممهر يوليممممو عممممام اليمممموم فمممي و 

المنوعممات تقممديم برنممامج الصممباح بشممكل جديممد وهممو تقممديم جميممع الفقممرات 
حيممممًة علممممى الهممممواء بممممما فيهمممما االتصمممماالت التلفونيممممة المباشممممرة ومخاطبممممة 

 ة والمؤسسات واألفراد. ولمسؤ الجهات ال
وأسمممهم البرنمممامج بمممذلك فمممي حمممل كثيمممر ممممن المشممماكل كمشممماكل 
صممممالح الشمممموارع والتنبيممممه لممممبعض الممارسممممات  الطممممرق وأزمممممة المممممرور وال
الخاطئة في األسواق وبعمض المكاتمب الحكوميمة، حيمث كمان يشمير إلمى 

ين بأسمممائهم، مممما أشمماع مسممؤولالممداء ويبممين الممدواء. وظممل يشممير إلممى ال
رًا ممممن الخممموف والحمممذر فمممي أوسممماط المؤسسمممات التمممي كانمممت تخشمممى كثيممم

 اإلشارة إليها. 
وظهممممر أن ذلممممك األسمممملوب قممممد اسممممتهو  عممممددًا مممممن المسممممتمعين 

( قممد زار الصةةادق المهةةديين حتممى أن السمميد رئمميس المموزراء )مسممؤولوال
أسممرة البرنمممامج يوممممًا وهمممم علمممى الهممواء فمممي داخمممل األسمممتديو وأثنمممى علمممى 

ي بمدأ يلعبمه البرنمامج لمد  إنسمان السمودان. كمما اتصمل الدور الكبير الذ
بالبرنمممامج أيضمممًا السممميد وزيمممر النقمممل والمواصممماالت وتبمممرع بخمممط تلفممموني 
مباشر للبرنامج حتى يؤدي دوره بكفاءة. كانت فكرة وتنفيذ هذا البرنامج 
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 (معتصةةم فضةةل وعةةوض إبةةراهيم عةةوض) بممذلك الشممكل قممد نبعممت مممن
كل لشممهور عديممدة. ورغمممًا عممن إلحاحهممما الممذينم ظممال يقدمانممه بممذلك الشمم

على بعض الزمالء لالنخمراط معهمما فمي ركماب البرنمامج إال أنمه قمد بمدا 
وكممأن ااخممرين قممد تهيبمموا الفكممرة فمممي بممدايتها. ولكممن شمميئًا فشمميئًا انخمممرط 
بعممض المممذيعين تممدريجيًا فممي ركمماب تقممديم البرنممامج علممى الهممواء، حيممث 

( وكان سيد أحمد  كيالمذيع الشاب )كان أول المبادرين للمشاركة فيه 
 وقتها مذيعًا ناشئًا. 

(، وبعممد ذلممك تمموالى ظهممور حامةةد عبةةد الةةرؤوفثممم جمماء بعممده )
عمممدد ممممن األصممموات ممممن خمممالل البرنمممامج الممممذاع علمممى الهمممواء وممممنهم  

محمد عبد الكريم، طارق كبلو، عماد همام، نجاة كبيدة، إسةراء  يةن )
جريئة التي نفذها قسم المنوعات أيضمًا من األفكار ال ( وغيرهم.العابدين
( التمي اسمتنبطها األسمتاذ محممود أبمو يةوم النيةل)و (اليوم المفتةوحفكرة )

 العزائم مدير اإلذاعة. 
( المتنافسة في أيام األعيماد األتيام اإلذاعيةوهناك أيضًا فكرة )

والمناسممبات الكبيممرة والتممي تقسممم فيهمما األيممام بممين فممريقين أو ثالثممة لتقممديم 
فقرات تنافسية طوال اليموم. وكمان كمل فريمق يحمتفظ بتفاصميل ممواده سمرًا 

 حتى ال تتسرب إلى الفريق الثاني. 
ورغم أنه لم تكن هناك جوائز ماليه تقمدم للفريمق الفمائز، إال أن 
عبارات التشجيع واإلطراء والتقمويم الفنمي المدقيق لعممل الفمرق كمان يتمرك 
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ئزين. وكانت الفرق المتنافسة تتكمون فمي أثرًا كبيرًا وجمياًل في نفوس الفا
معتصةةم فضةةل الةةذي أصةةب  نائبةةاع لمةةدير عةةام اإلذاعةةة، ) :الغالممب مممن

صالح الدين الفاضل، حم ة مصطفب الشفيع، بخيت أحمةد عيسةاوي، 
ليلةةةي المغربةةةي، عةةةوض إبةةةراهيم عةةةوض، ذو النةةةون بشةةةرا، محاسةةةن 

وم، سةةيف الةةدين، عمةةر عبةةد المةةنعم، عطيةةة الفكةةي، صةةالح الةةدين التةة
عبةةود سةةيف الةةدين، شةةاذلي عبةةد القةةادر، عمةةر إسةةماعيل العمرابةةي، 

كان يوم  (، وغيرهم من مذيعين ومخرجين ومقدمي برامج.محمد خفاجة
الوفمماء المممذي قدمتممه اإلذاعمممة عنممد ممممرور أربعممين يوممممًا علممى وفممماة الفنمممان 

 ( يومًا مشهودًا في اإلذاعة السودانية. عبد الع ي  محمد داؤدالكبير )
فكرة اليوم من ابتكار ممدير اإلذاعمة وقتهما األسمتاذ محممد كانت 

سليمان البشير الذي خطط مع األتيام اإلذاعية لعمل يوم كامل في تلمك 
المناسبة وفاء للراحل الكبير الذي أثر  مكتبة اإلذاعة بعشرات األعمال 

 الفنية الخالدة على مد  ما يزيد عن أربعين عامًا. 
مممع، حيممث يتفممرغ معظممم النمماس لمتابعممة كممان اليمموم أحممد أيممام الجُ 

بممرامج اإلذاعممة بحكممم وجممودهم فممي البيمموت بممين أسممرهم. وتحركممت الفممرق 
اإلذاعية المختلفة لتسجيل كل المواد المتعلقة بحيماة الراحمل الكبيمر. ممما 
جعل اليومى يخرج في أجمل صمورة، وبمدا وكأنمه تحفمٌة فنيمٌة أشماد بهما كمل 

ع الحممممزين الممممذي أضممممفاه علممممى كممممل مممممن اسممممتمع إليهمممما رغمممممًا عممممن الطمممماب
 ساعات اإلرسال.
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يضم قسم المنوعات عددًا ممن اإلذاعيمين المذين عملموا كمقمدمي 
ذو النةةون بشةةرا، بممرامج. وقممد عمممل بممه فممي فتممرات مختلفممة اإلذاعيممون )

السر محمد عوض، صالح الدين الفاضل، سعاد أبو عاقلةة، محاسةن 
علويةةة آدم،  سةةيف الةةدين، سةةهام العمرابةةي، ناصةةر الشةةيخ إدريةةس،

شةةادية خليفةةة، شةةادية جوبةةا، آمةةال عثمةةان، سةةعاد سةةر الخةةتم، حامةةد 
 (.عبد الرؤوف، عباس ساتي، وسر الختم محمد علي

 
 قسم الدراما

ظممممممل  تمممممماريع اإلذاعممممممة السممممممودانية حممممممافاًل بتقممممممديم العديممممممد ممممممممن 
المسلسالت والتمثيليات والبرامج الدراميمة. ولعمل المدراما قمد انتعشمت فمي 

د دخممول فرقممة ميسممرة السممراج وخالممد أبممو الممروس إلممى العمممل اإلذاعممة بعمم
سمممماعيل  اإلذاعمممي حيمممث كمممانوا يعتبمممرون ممممع األسمممتاذ إبمممراهيم العبمممادي وال
خورشيد الرعيل األول للمبمدعين فمي همذا المضممار باإلذاعمة السمودانية. 
وقمد حملمت المدراما اإلذاعيممة عمددًا ممن المؤشممرات القوميمة والوطنيمة التممي 

 ا اإلنسان السوداني. ظلت تخدم قضاي
وكانمممممت بمممممواكير المممممدراما السياسمممممية باإلذاعمممممة قمممممد ظهمممممرت ممممممع 

(، إبةةراهيم العبةةادي) مسممرحية )المممك نمممر( التممي كتبهمما األسممتاذ الشمماعر
وكانمممت تركمممز علمممى السمممرد التممماريخي لحقبمممة زمنيمممة عممماش فيهممما السمممودان 
نضااًل مستميتًا من أجل الحرية وصد الغمزاة. وجماءت خمراب سموبا التمي 
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قدمتها اإلذاعة كتمثيلية وطنية هادفة بعد أن قدمت على خشبة المسرح 
( الحممماس للممدراما حسةةن عبةةد المجيةةدالقمومي. وبعممد ذلممك أعمماد األسمتاذ )

(، التممي عممالج فيهمما قضممية الميةةراثاإلذاعيممة مممن خممالل تمثيليتممه الهادفممة )
 م. 0924الصراع السياسي بين الوطنيين والحكم البريطاني إب ان ثورة 

( ل سمممممتاذ االسةةةةةتقاللبعمممممد ذلمممممك جممممماءت التمثيليمممممة اإلذاعيمممممة )
( لمعاجة نفمس الموضموع. وقمد فتحمت همذه األعممال خورشيد إسماعيل)

آفاقممممًا أرحممممب لتطممممور الممممدراما باإلذاعممممة. كانممممت هنمممماك أيضممممًا إسممممهامات 
( المممذي أعطمممى اإلذاعمممة مجموعمممًة ممممن حمةةةدنا هللا عبةةةد القةةةادراألسمممتاذ )

مضمممميئة فممممي تمممماريع الممممدراما اإلذاعيمممممة الروائممممع التممممي خلممممدت كمحطممممات 
حكايةة )و (حكاية ناديةة)و (خطوبة سهيربالسودان. من ذلك مسلسمل )

ي  د    (. ص 
ورغممم أن الرؤيممة االجتماعيممة هممي الغالبممة علممى كتابممات األسممتاذ 
حممممممدنا هللا. فنمممممر  أن األب كمممممان شمممممغوفًا ببنتمممممه سمممممهير ومواظبمممممًا علمممممى 

من النساء شغوفًة بالمباهاة جلسات السكر واللعب، وكانت األم كواحدة 
والتفمماخر بالحيمماة األرسممتقراطية التممي تمممدعي أنهمما تعيشممها ولممو كممذبًا ممممن 
خالل سماعة التلفون. وكأن الجميع قد كانوا يطمحون لتغييمر الظمروف 
المحيطة بكل شخصيات العمل الدرامي، حتى أبو يمن صاحب المدكان 

لممد  سممكينة وهممي الممذي ضمماق بواقممع الحيمماة المغشمموش الممذي لممم يتغيممر 
تكذب عليه كلما حمان أوان تسمديد الفمواتير ودفمع المديون المتراكممة علمى 
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األسمممرة. ويسمممتمر الصمممراع بأطرافمممه المختلفمممة، الجمممزار والغسمممال والبقمممال، 
المممممذين يمثلمممممون شمممممرائح المجتممممممع الطبيعمممممي، والكمممممل ينصمممممب فمممممي إطمممممار 
 المجتممممع المسمممحوق بمقممماييس العصمممر. وقمممدمت اإلذاعمممة تمثيليمممة حكايمممة
تحمممت الشممممس السمممخنة التمممي كانمممت انتقالمممًة واضمممحة فمممي مجمممال التكنيمممك 

 اإلذاعي، بحكم أنها جاءت مزيجًا من الدراما والغناء والموسيقى. 
توظيمممممف الشمممممعر ممممممن خمممممالل العممممممل  ذلمممممك وظهمممممر ممممممن خمممممالل

الممدرامي، حيممث كممان الغنمماء المصمماحب للحلقممات بصمموت المطممرب أبمممو 
 تي هي محمور العممل المدرامي.عركي البخيت، ملخصًا واضحًا للفكرة ال

( دور كبيمر فممي إثمراء حركمة الممدراما هاشةةم صةدي كمان لظهمور الكاتمب )
فممممي تمممماريع العمممممل مهمممممة اإلذاعيممممة. وقممممد اعتبممممرت أعمالممممه نقطممممة تحممممول 

الدرامي بالسودانمن خالل المسمرح واإلذاعمة والتلفزيمون. حيمث قمدمت لمه 
(، قطةر الهةم(، ) الحةاج(، )نبتة حبيبتيالعديد من األعمال من بينهما )

 (.الحرا  والمطرو)
كانممت نبتممة حبيبتممي عممماًل مسممرحيًا متفممردًا وصممرخًة داويممًة ضممد 
الظلمممممم والتوقوقمممممع. وقمممممد وضمممممعت مؤشمممممرات عديمممممدة للثمممممورة علمممممى الواقمممممع 
االنهزامممي والتخلممف. وكانممت قطممر الهممم عممماًل إذاعيممًا حكممى الكاتممب مممن 

قطعنةةا السةةكة قممات )خاللممه سممردًا واقعيممًا للرحلممة التممي تبممدأ فممي كممل الحل
( حيمممث كمممان الرممممز لممممدلوالت أكبمممر ممممن رحلمممة القطمممار. محطةةةة محطةةةة

كانممممت الحقممممب التاريخيممممة السممممالفة والممارسممممات السياسممممية عبممممر سممممنوات 



-210- 

الحكم الوطني هي مصمدر الموحي المذي كمون شمخوص العممل المدرامي. 
أمممما الحمممراز والمطمممر فكانمممت تطممممح لخلمممق المجتممممع الجديمممد ممممن خمممالل 

مثل دور األديب الثائر على واقعه المرير. وتفرض الرؤ  البطل الذي ي
التقدمية نفسها من خالل حلقات المسلسل لتؤكمد عممق الرؤيمة السياسمية 

استطاعت إذاعمة أم درممان أن تسمتقطب عمددًا ممن كتماب و  لد  الكاتب.
الممدراما الممذين يحملممون رؤً  متفممردة وأسمملوبًا متميممزًا فممي الكتابممة اإلذاعيممة 

هللا عبممد القممادر، صممالح حسممن أحمممد، أمممين محمممد أحمممد،  حمممدنا) مثممل 
قريب محمد راجع، فضيلي جماع، سمعد المدين إبمراهيم، الخماتم عبمد هللا، 

 . (وعبد الناصر الطائف
وقد كانت هنماك إسمهامات ممن خمالل بعمض الشخصميات التمي 
صممنعتها األحممداث، مثممل بممت قضمميم وكرتمموب والعجممب أمممو التممي يمثلهمما 

( محمود سراس( وأبو قبورة )عثمان حميدةتور الجر )( و الفاضل سعيد)
حسةةةن أحمةةةد ( وود حاممممد الغربممماوي )عثمةةةان أحمةةةد حمةةةدوأبمممو دليبمممة )

 (. حسن
وقمممد قمممدمت المممدراما اإلذاعيمممة فقمممرات ثابتمممة لسمممنوات عديمممدة ممممن 

(، ودكمان ود عمكةم مختةاربرامج األطفمال ل سمتاذ الفكمي عبمد المرحمن )
فحل، وقضماء التماريع المذي يعمده أبمو البصير الذي يعده عبد المطلب ال

قممممرون عبممممد هللا أبمممموقرون، ورسممممائل مممممن الحيمممماة لصممممالح حسممممن أحمممممد. 
وكانمممت هنممماك مسلسمممالت غيمممرت وجمممه المممدراما اإلذاعيمممة بالسمممودان منهممما 
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( التممي أخرجهمما قطةةر الهةةم)و ( التممي أخرجهمما محمممد طمماهر،المقاصةةيف)
اضممل. ( التممي أخرجهمما صممالح الممدين الفخطوبةةة سةةهير)و محمممود يممس،

لقد ظل هناك ارتباط وثيق باإلذاعة بين قسمي الدراما واإلخمراج للدرجمة 
التممي دمممج فيهمما القسمممان لسممنوات طويلممة، ثممم انفصممال مممرًة أخممر  خممالل 
السنوات األخيرة. ولذلك فإن كل ما يقال عن قسم الدراما هو بالضمرورة 

لقادمممة ينطلمي علممى قسمم اإلخممراج. ولمذا فإننمما نفمرد هممذه السمطور القليلممة ا
 للحديث عن قسم اإلخراج باإلذاعة. 

 
 قسم اإلخراس

محمةد بدأ قسم اإلخراج قويًا في أدائه منذ البداية مع األساتذة )
(. وكمان الغمرض ممن إنشمائه أحمةد عةاطف)و (،أحمةد قبةاني)و (،طاهر

أن يشرف على إخمراج الممواد الدراميمة باإلذاعمة فمي شمكل مسلسمالت أو 
ها. وقد اشتهرت عدد ممن همذه األعممال وخلقمت فقرات تمثيلية قائمة بذات

لنفسمممها قاعمممدًة عريضمممًة ممممن المعجبمممين وسمممط وسمممط المسمممتمعين. وكمممان 
القسمممم صمممغيرًا فمممي بداياتمممه بحكمممم العمممدد القليمممل ممممن المخمممرجين باإلذاعمممة 
آنممممذاك. ثممممم ممممما لبممممث أن انضممممم إليممممه عممممدد مممممن المخممممرجين الممممذين تركمممموا 

سمممودان، لمممميس علممممى بصممممات واضممممحة فممممي خارطمممة العمممممل اإلذاعممممي بال
نمممما علمممى مسمممتو  األداء اإلذاعمممي بصمممورة عاممممة وهمممم   مسمممتو  القسمممم وال

صةةالح الةةدين الفاضةةل، معتصةةم فضةةل، محمةةود يةةس، شةةاذلي عبةةد )
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بةةةابكر الطةةةاهر دكةةةين، أبةةةو القاسةةةم هاشةةةم، عمةةةر إسةةةماعيل  القةةةادر،
العمرابةةي، محمةةد بشةةير دفةةع هللا، عبةةود سةةيف الةةدين، صةةالح الةةدين 

الطيةةر إبةراهيم بانقةةا، شةول ديةةنج، عمةاد الةةدين  التةوم، كمةةال عبةادي،
إبةةراهيم، محمةةد خفاجةةة، عمةةر عثمةةان الجةةا ، طةةارق البحةةر، إبةةراهيم 
الب عي، أ هري العمرابي، أبةوبكر الهةادي، فةائ ة موسةب، سوسةن دفةع 

 . 104(هللا، ماجوري ألينانا، خطار حسن أحمد، ومحمد علي خضر
ة صموت األممة وهناك عدد من المخمرجين الشمباب عملموا بإذاعم

فريةةد السممودانية ولكممنهم كممانوا منضمموين تحممت إدارة قسممم اإلخممراج وهممم  )
 (. يوسف، صالح الدين حواية هللا، وسيد أحمد إبراهيم

 
 قسم الثقافة

كممان فممي بدايتممه يسمممى قسممم األحاديممث. وكممان يشممرف علممى كممل 
 المقابالت اإلذاعية والمواد ذات الطمابع الثقمافي واألدبمي والتماريخي التمي
يكتبهمما المتعمماونون مممع اإلذاعممة أو بعممض المختصممين مممن أبنمماء اإلذاعممة 
نفسها. ويعتبر قسم الثقافة أقل حظًا من حيث نسبة البمرامج الموضموعة 
فمممي الهيكمممل العمممام لبمممرامج اإلذاعمممة علمممى ممممد  تاريخهممما الطويمممل. حيمممث 

 في معظم الدورات.  %05و 02ظلت نسبة البرامج الثقافية تتراوح بين 

                                                      
عمل لسنوات قليلة ثم غمادر إلمى جاء محمد علي خضر في آخر السبعينيات من مصر و  104

 الخليج العربي.
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الوقممت ظممل عممدد العمماملين بالقسممم أقممل نسممبيًا مقارنممًة  وفممي نفممس
بأقسام المنوعمات، والممذيعين، واألخبمار، والقسمم السياسمي. وكانمت إدارة 
البمممرامج دائممممًا مممما تقمممول إن  طبيعمممة الخدممممة الثقافيمممة اإلذاعيمممة همممي التمممي 
تفممممرض تلممممك النسممممبة األقممممل مممممن البممممرامج الثقافيممممة فممممي هياكممممل الممممدورات 

 المختلفة. 
ظهرت إذاعة البرنمامج الثماني، التمي اسمتحوذت علمى  ذلك بعدو 

فكرة القسم الثقافي بشكل كبير. وبدا وكأن هذه اإلذاعة الوليمدة قمد حلمت 
محل القسم الثقافي وهيمنت على أراضيه، بحكم أنها تقدم خدمًة إذاعيمة 
مشممابهة فممي كثيممر مممن السممممات واألهممداف وأسمملوب المعالجممة. وقممد بمممدأ 

ظفين اثنممين، ثممم تطممور ليضممم عممددًا مممن خيممرة اإلذاعيممين قسممم الثقافممة بمممو 
 الذين يقدمون البرامج الثقافية. 

تةاس السةر محمةد علةي، الخةاتم وقد مر على إدارته كٌل من  )
قرشةةي الطةةاهر، محمةةد سةةعيد دفةةع هللا، أحمةةد عبةةد المجيةةد،  عبةةد هللا،

عبدالدائم عمر الحسن، الطاهر محمد يس، عبد المطلر الفحةل، سةر 
(. وقممد عمممل بالقسممم أيضممًا م محمةةد علةةي، وخليفةةة جمعةةة الخليفةةةالخةةت

بريةر جةاد هللا، بثينةة عثمةان الطةاهر، فاطمةة عدد من اإلذاعيين هم  )
 (. أحمد علي، محمد توفي  أحمد، وقسم السيد محمد البشرا 
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 قسم البرامج الدينية
في البداية كانت البرامج الدينية تتبع إلى قسم األحاديمث ثمم مما 

ت أن انفردت بقسم البرامج الدينية الذي ترأسمه فمي بداياتمه تماج السمر لبث
محمد علي ثم قرشي الطماهر ثمم محممد عبمد الكمريم. عممل معهمم بالقسمم 
بممراهيم عبممد الوهمماب ومحمممد حسممن  نممور هللا الكامممل وسممر الخممتم عثمممان وال

 محمد علي. 
وظمل قسمم البممرامج الدينيمة يهمتم بنقممل صمالة الجمعمة األسممبوعية 

أحممد المسمماجد الكبيممرة بالعاصمممة واألقمماليم. كممما ظممل القسممم حريصممًا مممن 
علمممى تقمممديم سمممهرة الجمعمممة الدينيمممة التمممي أشمممرف عليهممما لسمممنوات طويلمممة 

 األستاذ قرشي الطاهر ثم األستاذ محمد عبد الكريم. 
وممممن بمممرامج القسمممم اليوميمممة الثابتمممة علمممى ممممد  مممما يزيمممد علممممى 

( وبرنممامج نفحةةات اإليمةةاني )العشممرين عامممًا البرنممامج الصممباحي اليمموم
( الممذي ظممل يعماد كلممما تنتهمي إذاعممة حلقاتممه دراسةات فةةي القةةرآن الكةةريم)

منمممذ السمممتينات، وهمممو ممممن تقمممديم األسمممتاذ عبمممد هللا الطيمممب وتمممالوة الشممميع 
( فةي رحةار القةرآن الكةريمالراحل صديق أحمد حمدون. ومنها برنامج )

( الممذي قدمممه علممى  أدر المةةدائ( وبرنممامج )فةةي رحةةار السةةنةوبرنممامج )
مةةةن هةةةدا ممممد  تسمممع سمممنوات األسمممتاذ قرشمممي محممممد حسمممن وبرنمممامج )

( المذي سةيرة ابةن هشةام( وبرنمامج )مةع القةرآن الكةريم( وبرنامج )النبوة
( قبمل الطيةر صةال سجله لإلذاعة في مطلع الستينات األستاذ األديب )
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أن يسممتقر بممه المطمماف فممي بممالد المهجممر. وكممما أن قسممم الموسمميقى قممد 
يشممممرف علممممى تسممممجيل جميممممع المممممواد الغنائيممممة باإلذاعممممة، فممممإن قسممممم  ظممممل

البرامج الدينية ظل همو الجهمة الوحيمدة التمي تشمرف علمى تسمجيل جميمع 
المواد الدينية، إسالميًة كانت أو مسيحية. حيث ظلت اإلذاعة تقدم إلمى 
جانب المواد اإلسالمية صلوات من الكنائس للمسيحيين السمودانيين فمي 

 اد ميالد المسيح وغيرها من المناسبات الدينية. مناسبات أعي
وقمممد أشمممرف القسمممم علمممى تسمممجيل جميمممع تمممالوات القمممرآن الكمممريم 
والممممدائح النبويمممة بأصممموات الممممادحين المختلفمممين لإلذاعمممة. ويقممموم القسمممم 
أيضممًا بإجممازة أصمموات القمممارئين الممذين يسممجلون القممرآن الكمممريم أو األذان 

بهمما قسمم البمرامج الدينيممة أيضمًا تنسمميق للصمالة. وممن األعبمماء التمي يقموم 
 إذاعة سور القرآن الكريم في البرنامج العام. 

يمممتم التشممماور فمممي همممذا األممممر ممممع قسمممم التنسممميق المممذي يحمممتفظ و 
بسجالت التالوات الموجودة باإلذاعة. ومن ثم يتم ترتيمب إذاعمة تمالوات 
القممممرآن الكممممريم بأصمممموات مختلممممف القممممارئين، شممممريطة أن تبممممدأ مممممن سممممورة 
الفاتحة ثم تستمر بالترتيب حتمى تخمتم بسمورة النماس. وبعمد االنتهماء ممن 
ذلك تبدأ إذاعتها من جديد بنفس الترتيب، حتى ال تختلف إذاعمة السمور 

  عن ترتيب المصحف.
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 قسم التنسي 
يقمممموم هممممذا القسممممم بوضممممع الهيكممممل اليممممومي لكممممل بممممرامج اإلذاعممممة 

ا محسممموبًا بالمممدقائق وموادهممما المختلفمممة ممممن غنممماء ونشمممرات أخبمممار وغيرهممم
والثمممواني. ويحمممتفظ قسمممم التنسممميق بمجموعمممة كاملمممة للكمممروت التمممي تحممموي 
أرقممام األشممرطة وجميممع البيانممات الخاصممة بممالمواد المسممجلة لإلذاعممة مممن 

 غناء وموسيقى وأحاديث ومواد مختلفة. 
وممممن خمممالل همممذه الكمممروت يممممارس رجمممال التنسممميق مهمممامهم فمممي 

هناك موجهات تحكم عممل التنسميق،  وضع هيكل البرامج. وبالطبع فإن
وهممي هيكممل الممدورة اإلذاعيممة الممذي تحممدده أواًل إدارة البممرامج باإلذاعممة مممن 
خالل لقاءاتها المستمرة التي تسبق كل دورة جديدة، والفقرات الثابتة في 

 هيكل البرامج اإلذاعية كاألخبار وغيرها. 
ورة يقممموم قسمممم التنسممميق ممممن خمممالل كشمممف البمممرامج المجمممازة للمممدو 

بوضمممممع جمممممدول بتصمممممنيف همممممذه البمممممرامج وتوزيعهممممما علمممممى أوقمممممات البمممممث 
يعتبممممر هممممذا التوزيممممع مممممن أهممممم األعمممممال التممممي يقمممموم بهمممما قسممممم  المناسممممبة.

التنسيق. حيث يجتهد العاملون بمه اجتهمادًا شمديدًا إلرضماء أذواق جميمع 
 المتلقين المنتشرين في مختلف البقاع سواء داخل القطر أو خارجه. 

لهيكمل العمام للبمرامج، إنمما يحمرص التنسميق اقسم عندما يضع و 
علممى تقممديم المممادة المناسممبة فممي الوقممت المناسممب. وهممذه ليسممت بالمهمممة 
السممهلة فممي مجتمممع يتبمماين أفممراده تباينممًا شممديدًا وتكثممر فيممه األميممة وتتنمموع 
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ثقافاتممه وسممحناته العرقيممة واللغويممة. ويقمموم قسممم التنسمميق بوضممع الفقممرات 
ف القطاعممات المختلفممة. فبممرامج األطفممال مممثاًل ال المناسممبة حسممب ظممرو 

بممد أن توضممع فممي الوقممت المممذي يكممون فيممه األطفممال موجممودين بمنمممازلهم 
ولمميس أثنمماء سمماعات الدراسممة. وحتممى سمماعات وجممودهم بالمنممازل، ليسممت 
كلها ساعات مناسبة السمتقطابهم لسمماع الراديمو، حيمث إن وقمتهم مقسمم 

خبممار الرئيسممية ممثاًل ال يمكممن أن تقممدم بمين اللعممب والمممذاكرة وغيرهما. واأل
فممي وقممت يكممون فيممه معظممم النمماس مشممغولين فممي أممماكن العمممل اليممومي، 
نمممما ال بمممد ممممن توقيمممت مواعيمممد تقمممديمها بمواعيمممد وجمممود أكبمممر عمممدد ممممن  وال

 المستمعين في بيوتهم وهكذا. 
يجتهد قسم التنسيق أيضًا في توزيع فرص البث بين المطمربين 

واألغنيممممات المختلفممممة التممممي تقممممدر بممممااالف، والتممممي  المسممممجلين باإلذاعممممة
تنتظر جميعًا فرصتها للبث. وبمالطبع فمإن إذاعمة األغماني نفسمها تحتماج 
ممممن موظممممف التنسمممميق إلمممى حممممس إذاعممممي وفهمممم لطبيعممممة المممممادة الغنائيممممة 
المسمممجلة. لمممذلك يحمممرص رجمممال التنسممميق علمممى معرفمممة مضممممون الممممواد 

 المسجلة قبل وضعها في البرنامج. 
( للفنممان صممالح ضةةربت أقةةول صةةباح الخيةةراًل أغنيممة مثممل )فمممث

غنةةةوا مصمممطفى ال يمكمممن إذاعتهممما فمممي المسممماء أو الليمممل. وأغنيمممة مثمممل )
( للفنمممان أبمممو عركمممي البخيمممت ال يمكمممن معانةةةا الليلةةةة يةةةوم مةةةيالد فرحنةةةا

إذاعتهمما بعممد أخبممار الوفيممات وهكممذا. وبممما أن القسممم هممو الجهممة الوحيممدة 



-219- 

إلذاعية على اختالفها فإنه ظل يتصمد  كثيمرًا المختصة بتنسيق المواد ا
لالنتقمممادات الموجهمممة لوضمممع البرمجمممة اإلذاعيمممة. ممممر علمممى رئاسمممة قسمممم 

السر محمد عوض، عبد المنعم خفاجة، التنسيق باإلذاعة اإلذاعيون  )
 (. وذو النون بشرا، وسيد عبد الكريم

دفع هللا عبد المجيد، سيد عبد الكريم، وقد عمل به كل من  )
جور علةي محجةور، محمةد عةامر شةوقي، علةي سةيد أحمةد الةذي مح

انتقل إلب قسم الحج ، السر محمد أحمد الذي انتقةل أيضةاع إلةب قسةم 
(. وقممممد ألحممممق بمكتممممب التنسمممميق قسممممم الحجممممز اليممممومي الحجةةةة ، وغيةةةةرهم

ل سمممتديوهات والمممذي يقممموم بحجمممز جميمممع أسمممتديوهات اإلذاعمممة لتسمممجيل 
حمممد أحمممد وعلمي سمميد أحمممد وفتحيممة الممواد المختلفممة ويعمممل فيمه السممر م

 السيد. 
 

 القسم الرياضي
يشمرف القسمم الرياضممي باإلذاعمة علممى كمل ممما يتعلمق باألنشممطة 
الرياضية المختلفة من كرة قمدم وكمرة سملة وطاولمة وألعماب قمو  وغيرهما. 
وظمممل يممممارس عملمممه بشمممكل يمممومي دون انقطممماع منمممذ تأسممميس القسمممم فمممي 

 منتصف الستينات. 
علمممى نقمممل جميمممع مباريمممات كمممرة القمممدم التمممي  وقمممد أشمممرف القسمممم

تعتبمممر اللعبمممة الشمممعبية المفضممملة لمممد  السمممودانيين وغيمممرهم ممممن الشمممعوب 
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العربية واألفريقية. كما شارك القسم في العديد من المنافسمات الرياضمية 
العالميممة والعربيممة واألفريقيممة، حيممث قممام بتغطيممة كممل األنشممطة الرياضممية 

 تقارير الصوتية وغيرها. من خالل اإلذاعات الحية وال
ورغمممم أن البرنمممامج الرياضمممي اليمممومي المممذي يقدممممه القسمممم، همممو 
برنامج واحد إال أن القسم يبدو كخلية النحل التي ال يتوقف العممل فيهما 
طممممموال اليممممموم. حيمممممث يعممممممل كمممممل فريمممممق القسمممممم الرياضمممممي بتخصصممممماته 

يممرًة وال المختلفممة فممي إعممداد تلممك المجلممة اليوميممة الشمماملة التممي ال تتممرك كب
 صغيرة من شئون الرياضة بجميع أنحاء السودان. 

ويفخممر القسممم الرياضممي أنممه القسممم الوحيممد باإلذاعممة الممذي صممنع 
يتنافسمممون فمممي ذلمممك الزممممان المبكمممر لمممه مراسممملين فمممي كمممل أنحممماء القطمممر 

بصممورة يوميممة فممي عكممس ممما يممدور بواليمماتهم، الشمميء الممذي وضممع جميممع 
ضموء بشمكل يمومي. وقمد ابتكمر القسمم أندية وفرق السمودان تحمت دائمرة ال

منمممذ أوائمممل الثمانينمممات خدممممًة رياضممميًة أخمممر  تضممماف لبرنامجمممه اليمممومي 
المممذي يمممذاع ممممن الثانيمممة والنصمممف حتمممى الثالثمممة مسممماًء. وهمممذه الفقمممرة همممي 
التحليل الرياضي المسائي، الذي يقدم ضمن فتمرة األخبمار الرئيسمية فمي 

 لعاشرة مؤخرًا. التاسعة والنصف مساًء والتي تحولت إلى ا
كسمممب همممذا التحليمممل جمهمممورًا عريضمممًا ممممن المسمممتمعين، بفضمممل 
الدقة في معلوماتمه وسمرعة بثمه. حيمث إنمه دائممًا مما يكمون عمن مباريمات 
جرت في لحظمة كتابتمه. حيمث إنمه كثيمرًا مما يكتمب أثنماء سمير المباريمات 
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بالميممادين. ثممم يكمممل كاتممب التحليممل سممطوره داخممل مكاتممب قسممم األخبممار 
ذاعممة. وم ثممم يبممث حيممًا علممى الهممواء ضمممن فقممرات الفتممرة األخباريممة. باإل

وفممممي بعممممض األحيممممان ظممممل محممممررو القسممممم الرياضممممي يملممممون محتويممممات 
أو  التحليمممممل بمممممالتلفون ممممممن موقمممممع الحمممممدث نفسمممممه، حتمممممى يمممممذاع والحمممممدث

 المنافسة مستمرة. 
وقممممد بممممرز مممممن المعلقممممين وكتمممماب التحليممممل الرياضممممي بالسممممودان 

، علممي الحسممن مالممك، عبممد الممرحمن عبممد الرسممول، األسمماتذة طممه حمممدتو
والرشممممميد بمممممدوي. وعممممممل فمممممي نقمممممل المباريمممممات والعمممممداد الممممممواد الرياضمممممية 

علةةي شةةمو، طةةف حمةةدتو، علةةي باإلذاعممة العديممد مممن اإلذاعيممين مممنهم  )
الحسن مال ، كمال محمد الطيةر، عبةد الةرحمن عبةد الرسةول، جمةال 

وض النضةةيف، الصةةادق، الرشةةيد بةةدوي عبيةةد، حمةةودي مصةةطفب، عةة
يضممم القسممم الرياضممي باإلذاعممة و (. محمةةد شةةريف، ياسةةر المنةةا وغيةةرهم

عددًا من خيرة المعلقين الرياضيين وكتاب التحليل الرياضمي بالسمودان. 
حتى أن العديد من الصحف قمد اعتممدت علميهم فمي تحليالتهما وأخبارهما 
المتعلقمممة باألنشمممطة الرياضمممية اليوميمممة فمممي الخرطممموم وغيرهممما ممممن ممممدن 
السمممودان. وقمممد عينمممتهم بعمممض المؤسسمممات الصمممحفية الرياضمممية رؤسممماء 

 لتحريرها عرفانًا بتفردهم بين المعلقين الرياضيين. 
ولعمممل القسمممم الرياضمممي قمممد ظمممل لصممميقًا بكمممل المؤسسمممات التمممي 
تممدعم الحركممة الرياضممية. حيممث لعممب دورًا فممي وضممع العديممد مممن لممموائح 
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ب والرياضمممممة فمممممي مراحلهممممما األنديمممممة والقممممموانين التمممممي تبنتهممممما وزارة الشمممممبا
 المختلفة.
 

 قسم المذيعين
كممان أول كبيممر للمممذيعين هممو األسممتاذ خمماطر أبممو بكممر وتمموالى 

علةةي شةةمو، محمةةد خةةوجلي علممى هممذا المنصممب بعممد ذلممك المممذيعون  )
صةةالحين، أحمةةد قبةةاني، عفةةاف صةةفوت، عبةةاس بانقةةا، عبةةد الوهةةار 

حسةن  أحمد صال ، صفاء محمد حر ، سكينة عربةي، عمةر الج لةي،
سةةليمان، عةةوض إبةةراهيم عةةوض، عمةةر عثمةةان، عبةةد الةةرحمن أحمةةد، 

 (. وكمال محمد الطير
وقسم المذيعين يعتبر حديثًا نسبيًا، حيث لمم يتأسمس كقسمم قمائم 
بذاتممه إال بعمممد تمممولي محممممد خممموجلي صممالحين منصمممب نائمممب الممممدير ثمممم 
المممممدير العممممام لإلذاعممممة. كممممان العمممممل قبممممل ذلممممك يممممتم بواسممممطة المممممذيعين 

نتشمممرين فمممي بقيمممة أقسمممام اإلذاعمممة المختلفمممة خصوصمممًا قسمممم األخبمممار الم
والمنوعممات. ويقمموم كبيممر المممذيعين بتوزيممع الجممدول علممى المممذيعين الممذين 
يعملممون فممي تلممك األقسممام. فعلممى سممبيل المثممال كممان عبممد الوهمماب أحمممد 
صالح يعمل في قسم التنسيق وعباس بانقا في قسم األخبار وعلم الدين 

المنوعات ومحمد طاهر في قسم اإلخمراج وسمكينة عربمي حامد في قسم 
 في قسم األحاديث وصالحين في اإلدارة. 
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المذين ممروا علمى اإلذاعمة ال يوافقمون علمى  يرينكان معظم المد
إنشمماء قسممم للمممذيعين، ظنممًا مممنهم أن المممذيعين سمميكتفون بقممراءة نشمممرات 

ا من شمأنه أن األخبار والربط في األستديو ثم يذهبون إلى منازلهم، وهذ
ذاعيممة  يهممدر طاقمماتهم الكبيممرة التممي يمكممن اسممتثمارها فممي أعمممال مكتبيممة وال

  باألقسام.
الممذين  يرينولعممل هممذه الفكممرة قممد عشعشممت فممي أذهممان كممل المممد

مروا على اإلذاعة بما فيهم صالحين نفسه، ولكن لمما كمان صمالحين قمد 
قضممممية بممممدأ عملممممه اإلذاعممممي كمممممذيع، كممممان ال بممممد لممممه أن يكممممون نصمممميرًا ل

المممذيعين الممذين ألحمموا وكممافحوا مممن أجممل أن يكممون لهممم قسممم خمماص بهممم 
 أسوًة بالمخرجين والفنيين والموسيقيين. 

وبالفعممل فقممد صممدر القممرار بإنشمماء قسممم للمممذيعين، وكممان رئيسممه 
أواًل أحمد قباني ثم خلفته زوجته المذيعة عفاف صفوت، التمي مما فتئمت 

سممتقرار النهممائي بعممد انخراطممه فممي أن انتقلممت مممع زوجهمما إلممى العممراق لال
 به. فاعاًل عضوًا  ظلحركة حزب البعث العربي االشتراكي الذي 

وبعممد أن تأسممس قسممم المممذيعين، ظهممر أن ممما كممان يتخمموف منممه 
الممممدراء السمممابقون قمممد حمممدث بالفعمممل لمممبعض الممممذيعين. حيمممث أصمممبحت 

تي فممي رؤيممتهم باإلذاعممة نممادرًة جممدًا، وبممدوا وكممأنهم طبقممة مممن النممبالء، تممأ
ساعات نشرات األخبار ثم تختفي في ساعات العممل العاديمة. وقمد أثمار 
ذلمممممك حنمممممق بعمممممض اإلذاعيمممممين المممممذين انتقمممممدوا ذلمممممك السممممملوك ممممممن كبمممممار 
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المذيعين. وللمرة الثانية عملت إدارة اإلذاعة على إسناد بعض األعممال 
المكتبيمممة لعمممدد ممممن الممممذيعين، ولكمممن جممماء القمممرار همممذه الممممرة فمممي صمممالح 

ين، السمممميما الكبممممار مممممنهم. فقممممد تممممم إسممممناد عممممدد مممممن المناصممممب المممممذيع
إلمميهم. حيممث صممدر قممرار بتعيممين علممم الممدين حامممد فممي مهمممة اإلداريممة ال

منصب رئيس قسم برامج الطوائمف والبمرامج الفئويمة وعبمد الوهماب أحممد 
صممالح فممي منصممب مممدير إدارة المممذيعين الممذي خلفممه فيممه عبممد الممرحمن 

صب رئيس قسم برامج المرأة. وانتقمل حينهما أحمد، وسكينة عربي في من
عمممر الجزلممي إلممى التلفزيممون نائبممًا لكبيممر المممذيعين ثممم كبيممرًا للمممذيعين ثممم 

 مديرًا إلدارة المذيعين. 
وعبمد  ،بعد ذلك عين كمال محمد الطيب ممديرًا إلدارة الممذيعين

وعمموض إبممراهيم عمموض  ،العظمميم عمموض مممديرًا إلدارة األخبممار والسياسممة
ومحمممممد الفمممماتح السممممموءل مممممديرًا لقسممممم  ،لقسممممم البممممرامج الخاصممممة رئيسمممماً 

العالقات العامة خلفًا لليلى المغربي التي عملمت ممديرًة لهمذا القسمم لعمدة 
سممنوات قبممل انتممدابها للعمممل بالجهمماز التنفيممذي علممى المسممتو  السياسممي 

 للدولة. 
انضممممت إلمممى أسمممرة الممممذيعين فمممي آخمممر السمممتينيات كوكبمممة ممممن 

جممدد منهمما أيمموب صممديق الممذي يعمممل اان بإذاعممة البممي بممي المممذيعين ال
سي في لندن، وخليل الشريف المذي هماجر إلمى أرض الخلميج وظمل  بهما 
منمممممذ منتصمممممف السمممممبعينات، وعممممممر النصمممممري المممممذي انتقمممممل ممممممن العممممممل 
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اإلذاعي وانخرط في سلك القوات النظامية، وعبد هللا وداعة المذي تخلمى 
 ب أفريقيا. أيضًا عن اإلذاعة وغادر إلى غر 

وفممي بدايمممة السمممبعينيات عينمممت مجموعممة جديمممدة ممممن األصممموات 
بقسممم المممذيعين منهمما حديممد السممراج، أحمممد عبممد المجيممد، هاشممم ميرغنممي 
عبممممد الحفمممميظ، كمممممال محمممممد أحمممممد، ميرغنممممي الرحمممممابي، إبممممراهيم عبممممد 
الرحمن، وأبو القاسم هاشم الذي تحول فيما بعد إلمى قسمم اإلخمراج، ولمم 

اًل حتمممى غمممادر أرض الممموطن إلمممى بمممالد المهجمممر، وعلمممي يمكمممث بمممه طممموي
 أنور الذي غادر بدوره إلى أرض الخليج وظل بها إلى اليوم. 

م انضمت إلى قسم الممذيعين أكبمر مجموعمة 0975ثم في عام 
حسن سةليمان، تأتي كدفعة واحدة وكانت تضم إثني عشر مذيعًا همم  )

السةموءل،  عوض إبراهيم عوض، عبةد العظةيم عةوض، محمةد الفةات 
إسح  عثمةان، عبةاس سةاتي، علةي سةلطان، إكةرام الصةادق، عصةام 

عبةةد الةةرحمن، أحمةةد عبةةد هللا حنقةةة، وعبةةد  المهةةمالةةدين أحمةةد سةةعيد، 
  .105(المنعم الكتيابي

اسممممتقر العمممممل فممممي قسممممم المممممذيعين بشممممكل أفضممممل خممممالل عقممممد 
الثمانينيات الذي شهد بروز عمدد ممن الممذيعين والممذيعات الجمدد ممنهم  

سممرية محمممد الحسممن، نجمماة كبيممدة، سمميد أحمممد زكممي، عثمممان شمملكاوي، )ي

                                                      
كممان عبممد المممنعم الكتيممابي يعمممل أصمماًل بممإعالم عطبممرة ثممم انتقممل إلممى اإلذاعممة ضمممن تلممك  105

 المجموعة وعاد بعد التدريب إلى عطبرة.
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الطيب قسم السميد، بثينمة عثممان الطماهر التمي اعتزلمت العممل اإلذاعمي، 
كاممممل محممممد أحممممد المممذي غمممادر السمممودان وهممماجر إلمممى المملكمممة العربيمممة 
السمممعودية، عممموض هللا محممممد عممموض هللا المممذي انتقمممل فيمممما بعمممد للعممممل 

عودية، سمر الخممتم عثمممان المذي انتقممل الحقممًا للعمممل بإذاعمة الريمماض بالسمم
بالجامعممة اإلسممالمية ثممم همماجر لنيممل درجممة الممدكتوراة فممي تركيمما، عوضممية 
أحمممممد يوسممممف التممممي انخرطممممت فممممي سمممملك التعلمممميم الجممممامعي كمحاضممممرة 
بالجامعة اإلسالمية ثمم انتقلمت ممع زوجهما المحاضمر بجامعمات الخلميج، 

ل اإلذاعي وانخرط فمي سملك التعلميم خليفة جمعة الخليفة الذي ترك العم
الجامعي بدولة باكستان، الزبير عثمان الطيب الذي انتقل فيما بعد إلى 
إذاعمممممة صممممموت أمريكممممما، مبمممممارك خممممماطر المممممذي واصمممممل عملمممممه اإلذاعمممممي 
بالجماهيريممة العربيممة الليبيممة، والهممادي مبممارك الممذي همماجر إلممى الواليممات 

 (. المتحدة األمريكية، وأخيرًا رجاء حسن حامد
م انضممم إلممى أسممرة المممذيعين باإلذاعممة أربعممة 0984ثممم فممي عممام 

جممراءات دقيقممة ومطولممة شممهدتها اإلذاعممة  مممن المممذيعين بعممد اختبممارات وال
المقةةداد شةةيخ الةةدين، إبةةراهيم أبةةو كوايةةة، عمةةار عبةةد ألول مممرة وهممم  )

(. وقد انتقل األخيمر إلمى رحممة ممواله إثمر الرحمن، ومحمد بشير القراي
في أدغال جنوب كردفان عندما كان ضمن وفد إعالممي حادث مؤسف 

يغطممي أحممداث الحممرب الممدائرة فممي تلممك المنطقممة. وقممد أضمميفت إلممى تلممك 
المجموعمممة أثنممماء التممممدريب المذيعمممة فاطمممممة أحممممد يوسممممف التمممي رشممممحها 
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للعمممل اإلذاعممي األسممتاذ اإلذاعممي الراحممل أبممو عاقلممة يوسممف ثممم غممادرت 
تان. وقممممد ظممممل العمممماملون بقسممممم السممممودان بعممممد زواجهمممما إلممممى دولممممة باكسمممم

  المذيعين يتنقلون بين اإلذاعة والتلفزيون وأخيرًا اإلذاعات الوالئية.
وأكثمممر المممذين تنقلممموا بمممين جهمممازي اإلذاعمممة والتلفزيمممون همممم عممممر 
الجزلي، الفاتح الصباغ، يسرية محمد الحسن، عبد الرحمن فؤاد، عمار 

ضمو البيمت المذي بممدأ عبمد المرحمن، المقمداد شميع المدين، وأحممد سمليمان 
عمله باإلذاعة في أواخر الخمسينيات، ثمم انتقمل إلمى التلفزيمون، ثمم عماد 
في آخر الثمانينات لإلذاعة ليعممل بمكتمب إذاعمة وادي النيمل المذي كمان 
يممديره األسممتاذ سمميف الممدين الدسمموقي، ثممم نقممل للعمممل بإذاعممة كسممال بعممد 

ذاعممة وادي النيممل مممرًة عممودة األسممتاذ إبممراهيم البزعممي منهمما، ثممم عمماد إلممى إ
 م.0985ثانية، ثم نقل إلى إذاعة الدمازين ليعمل مديرًا لها في يونيو 

  
 قائمة المذيعين منذ تأسيس اإلذاعة

عممممل كممممذيعين بالسمممودان منمممذ تأسممميس اإلذاعمممة السمممودانية فمممي 
( ممممذيعًا. اكتفمممى بعضمممهم 264م وحتمممى يومنممما همممذا حممموالي )0941عمممام 

خممر بممالتلفزيون، وعمممل الممبعض بالجهممازين باإلذاعممة، واكتفممى الممبعض اا
معممًا إممما عممن طريممق التنمماوب أو االنتقممال فممي بعممض المراحممل. علممى أن 
بعض اإلذاعيين الشباب قد بدأوا عملهمم باإلذاعمات اإلقليميمة، ثمم انتقلموا 
إلمممى اإلذاعمممة األم أو العكمممس. وفمممي همممذا الجمممزء ممممن الكتممماب نسمممتعرض 
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السمممودان طمممموال مممما يزيممممد علممممى أسمممماء جميممممع الممممذيعين الممممذين ظهممممروا ب
نصمممف قمممرن ممممن الزممممان. وهمممذه األسمممماء مرتبمممة حسمممب حمممروف الهجممماء 
)ألفبائيممممًا( وال عالقممممة للترتيممممب بوقممممت ظهممممور المممممذيع أو دوره أو مسممممتواه 

 اإلذاعي 
)إبتسممام صممالح بنممدي، إبتهمماج قمموي، إبممراهيم أبممو كوايممة، إبممراهيم 

و بكمر عموض، أبمو عبد الرحمن، أبمو القاسمم هاشمم، أبمو بكمر سمرور، أبم
عاقلة يوسف، أبمو عبيمدة أبمو عمرب، إحسمان التموم، أحممد الزبيمر، أحممد 
الشحرور، أحمد العوض الحسن، أحمد سليمان ضو البيمت، أحممد عبمد 
 هللا حنقة، أحمد عبد المجيد، أحمد قباني، إخالص عبمد العزيمز، أزهمري 
امة إبمممراهيم عبمممد الوهممماب، أسمممامة الجعفمممري، أسمممامة محممممد الخليفمممة، أسممم

مختممممار، أسممممامة شمممممبول، إسممممماعيل طممممه، إسممممحق عثمممممان، إسممممراء زيممممن 
العابممدين، إسممالم صممالح آدم بيلممو، إكممرام الصممادق، التمماج حمممد، التجمماني 
حسممممب هللا، الممممدرديري أبممممو حمممموة، الحسممممن عبممممد الكممممريم، الخمممماتم عبممممد هللا 
يونس، الخير عبد الرحمن، الزبير عثمان الطيب، الزبير عثممان أحممد، 

يممل، السممر محمممد عمموض، الطمماهر محمممد يممس، الطيممب بشممير، الزبيممر نا
الطيمب قسمم السميد، المبمارك إبمراهيم، المقمداد شميع المدين، النسميم حسممين 

عبد الرحمن، إقبمال خموجلي، آممال عثممان،  المهمعلي، الهادي مبارك، 
أممممماني عبمممماس، آمنممممة سمممميد أحمممممد، أميممممرة كممممروري، أمينممممة محمممممد سممممعيد، 

مصطفى، إيمان يوسف، أيموب صمديق،  إنتصار محمد الشيع، إنتصار
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بثينة عثمان الطاهر، بخيت أحمد عيساوي، بخيت أحمد إبراهيم، بخيتة 
آدم، برير جاد هللا، تاج الدين مكي كرار، تعباني جموزف، تماضمر عبمد 
العزيمممز، ثريممما فاوسمممتيني، جممممال المممدين مصمممطفى، حاممممد عبمممد المممرؤوف، 

سمان سمعد المدين، حسمب حامد جاد هللا، حاممد عثممان، حديمد السمراج، ح
الرسمممول سمممليمان، حسمممن إبمممراهيم، حسمممن سمممليمان، حسمممن عبمممد الوهممماب، 
حسن محمد دوكة، حلمي إبراهيم، حمد محمد أحمد، حمدي بدر الدين، 
حمممدي بمموالد، حمممزة عمموض هللا، حمممزة مصممطفى الشممفيع، حنممان بممابكر، 
حنان عبد هللا، حيدر الفاضل، خاطر أبو بكمر، خالمد مصمطفى المكمي، 

فممة جمعممة الخليفممة، خليممل الشممريف، داليمما أحمممد عبممد الممرازق، دفممع هللا خلي
أحمد البشير، ذو النمون بشمر ، رجماء أحممد جمعمة، رجماء حسمن حاممد، 
زينممب البممدوي، زينممب كممرم هللا، سممامية محمممد أحمممد، سممر الخممتم عثمممان، 
سر الختم محمد علي، سعاد أبو عاقلة، سعاد بريمة، سمعاد سمر الخمتم، 

ازق، سممممعاد علممممي، سممممعد ريمممماض، سممممعد شمممموقي، سممممكينة سممممعاد عبممممد الممممر 
عثمممان، سممكينة عربممي، سمملو  صممالح النيممل، سمممير إبممراهيم، سمممير أبممو 
سمرة، سميرة عواض، سهام أبو كندي، سهام العمرابي، سهام المغربي، 
سممهير الرشمميد، سوسممن تمماور، سمموزان ألفممونس، سمميد أحمممد زكممي، سمميف 

ة أحمممد المصممطفى، شممادية الدولممة الزبيممر، سمميف الممدين الدسمموقي، شممادي
خليفمممة، شمممادية عبمممد هللا، شمممادية علمممي، شمممادية محجممموب، شمممريف محممممد 
علي، صالح أبو بكر، صالح محمد صالح، صفاء محمد حرك، صمفية 
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األمممين، صممالح أحمممد محمممد صممالح، صممالح حوايممة هللا، صممالح طممه، 
طارق كبلو، طه حمدتو، عارف الخير، عارف تكنة، عاصمم محجموب، 

عبممماس بانقممما، عبممماس سممماتي، عبمممد الحكممميم طمممه، عبمممد  عاصمممم محممممود،
الحميد عبمد الفتماح، عبمد الحمي عبمد المرحمن الربيمع، عبمد الخمالق نسميم، 
عبممد الممدائم عمممر الحسممن، عبممد الممرحمن أحمممد، عبممد الممرحمن الخممانجي، 
عبمد المرحمن اليماس، عبمد المرحمن زيماد، عبمد المرحمن فمؤاد، عبمد العزيممز 

القممادر أميممر، عبممد الكممريم قبمماني، عبممد أبممارو، عبممد العظمميم عمموض، عبممد 
هللا األمممممين، عبممممد هللا وداعممممة، عبممممد الماجممممد عبممممد الممممرحمن، عبممممد المممممنعم 
الكتيممابي، عبممد المممنعم شمميبون، عبممد الوهمماب أحمممد صممالح، عبممد الوهمماب 
عبمد القمادر عممر اإلمممام، عبيمد عبمد النمور، عثمممان حسمن مكمي، عثمممان 

عصام الدين أحممد سمعيد، جمال الدين، عثمان شلكاوي، عثمان نصر، 
عفمممماف أحمممممد، عفمممماف صممممفوت، علممممم الممممدين حامممممد، علويممممة آدم، علممممي 
الحسن مالك، علي الريح، علي أنور، علمي سملطان، علمي شممو، عمماد 
همممام، عمممار عبممد الممرحمن، عمممر الجزلممي، عمممر النصممري، عمممر عبممد 
الكممممريم، عمممممر عثمممممان، عواطممممف سممممر الخممممتم، عمممموض إبممممراهيم عمممموض، 

ض هللا، عوضمممية أحممممد يوسمممف، غمممازي الفممماتح، عممموض هللا محممممد عمممو 
فممماتن علمممي بشمممارة، فاطممممه أحممممد علمممي، فاطممممة أحممممد يوسمممف، فاطممممة 
السنوسمممي، فاطممممة الصمممادق، فمممايزة رمضمممان، فتحيمممة إبمممراهيم، فريمممد عبمممد 
الوهمماب، فريممد يوسممف، فهمممي بممدوي، فيصممل الصممادق، فيصممل عبممد هللا، 
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، كممال محمممد قممر محممد أحمممد، كاممل محممد أحمممد، كممال محممد أحمممد
الطيممب، لقمممان حسممن همممام، لقمممان محمممد أحمممد، ليلممى المغربممي، ليلممى 
الممممك، ليلمممى عممموض، ليلمممى كيالنمممي، لينمممو رول، ماجمممدة عممموض، مالمممك 
محممممد عبمممد هللا، مبمممارك خممماطر، متوكمممل كممممال، متمممولي عيمممد، محاسمممن 
سمميف الممدين، محاسممن محمممد عثمممان، محجمموب بخيممت محجمموب، محمممد 

حمممد، محمممد العبيممد، محمممد الفمماتح السممموءل، البصمميري، محمممد الحممافظ أ
محمممد الكبيممر الكتبممي، محمممد بشممير القممراي، محمممد توفيممق أحمممد، محمممد 
جمممال الممدين، محمممد حمممد النيممل، محمممد خمموجلي صممالحين، محمممد خيممر 
البممممدوي، محمممممد سممممليمان، محمممممد صممممالح فهمممممي، محمممممد طمممماهر، محمممممد 

، محممممد عبممماس سمممعد، محممممد عبمممد الكمممريم، محممممد عبمممد الكمممريم عبمممد هللا
معشمممي حاممممد، محممممد وردانمممي حممممادة، محممممود أبمممارو، محممممود الفكمممي، 
مصممممطفى المنمممما، مصممممطفى جممممابر تكرونممممي، مصممممطفى عمممموض السمممميد، 
معاويممة أحمممد الممماحي، معاويممة عثمممان خالممد، معتصممم عبممد هللا الشمميع، 
مكممممي محمممممد عثمممممان، منيممممرة عبممممد الماجممممد، مهمممما الخيممممر، مهمممما فريجممممون، 

ريسمممميو إيممممرو، نممممادر أحمممممد الطيممممب، ناديممممة ميرغنممممي الرحمممممابي، ميممممري س
إسمحق، ناديممة مرحموم، نايلممة العمرابمي، نجمماة دممبالب، نجمماة كبيمدة، نجممم 
المممدين محممممد أحممممد، نجمممو  آدم عممموض، نجمممو  الشمممفيع، نجمممو  تممماور، 
نجممو  مهممدي، نفيسممة أحمممد علممي، نميممري التجمماني، هاشممم ميرغنممي عبممد 
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م ديممنج، ياسممر إبممراهيم الحفمميظ، هويممدا حممماد، هيممام المغربممي، هيلينمما ولممي
 محمد خير، يس معني، يسرية محمد الحسن، ويوسف مايكل(.

 
 الصدفة التي صنعت نجوماع 

فممي اليمموم السممادس عشممر مممن شممهر تشممرين ثمماني نمموفمبر عممام 
م كممان المسممماء صمممحوًا والنسممائم العليلمممة تهمممب علممى حمممي البوسمممتة 0959

بمابكر بمدري العريق بأم درمان. في صدر صالون األسمتاذ الكبيمر مالمك 
 07جلممس ثالثممة مممن الشممبان يممؤدون عممماًل دراميممًا احتفمماًء بممذكر  حركممة 

 تشرين ثاني نوفمبر بقيادة الفريق إبراهيم عبود. 
وكممان العمممل الممدرامي الممذي يؤدونممه عبممارة عممن تمثيليممة بعنمموان 

(. كممممان أمممممامهم جهمممماز تسممممجيل مممممن طممممراز قرونممممدك دخةةةةول اإلسةةةةالم)
Graundic  فهم أحممد وال يعرفممون أبممواب اإلذاعممة. وبعممد وكممانوا هممواًة ال يعممر

االنتهمماء مممن ذلممك التسممجيل حمممل األسممتاذ مالممك بممدري ذلممك الشممريط إلممى 
ين باإلذاعممممة لكممممي يبممممث للمسممممتمعين إن كممممان صممممالحًا. وكانممممت مسممممؤولال

المفاجأة أن أجازت اإلذاعة أصوات الثالثة بدرجة جيد، ثم حمولتهم إلمى 
 مذيعين. 

الممذين صممنعتهم الصممدفة هممم األسممتاذ  كممان أولئممك النجمموم الثالثممة
( إسةماعيل طةف(، واإلذاعمي )أبةو بكةر عةوضاإلذاعي الراحل المدكتور )

بالقسممممممم العربممممممي لهيئممممممة اإلذاعممممممة بعممممممدها لسممممممنواته طويلممممممة الممممممذي عمممممممل 
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( الممذي جرفممه تيممار العمممل النةةور علةةي الحةةاسالبريطانيممة، والثالممث هممو )
ن ااخمممران علمممى الحمممر فلمممم ينخمممرط فمممي العممممل اإلذاعمممي. وبقمممي الفارسممما

 .106صهوة األثير
 

 إدارة الشئون الفنية والهندسية
تضمممممم إدارة الشمممممئون الفنيمممممة والهندسمممممية باإلذاعمممممة ثالثمممممة أقسمممممام 
رئيسممية هي قسممم التغطيممة وقسممم الفنيممين وقسممم المهندسممين. وسممنقف فممي 
الصممفحات التاليممة علممى دور كممل واحممد مممن هممذه األقسممام وطبيعممة العمممل 

 الذي يؤديه.
 

 ية قسم التغط
هنمماك تغطيممات تممتم إذاعتهمما بممع أن تسممجل علممى أشممرطة. وهنمما 
نكممون بصممدد قسممم متكامممل أنشممأته اإلذاعممة تحممت اسممم التغطيممة أو قسممم 
التسجيالت الخارجية. وهذا القسم له أهميتمه القصمو ، حيمث ثبمت بحكمم 
المعايشمممة الحقيقيممممة والتجربممممة أن نسممممبًة كبيمممرًة مممممن المممممادة السياسممممية تممممتم 

إلذاعة، مما يسمتدعي مالحقتهما دائممًا بمأجهزة التسمجيل صناعتها خارج ا
( نةةاقراالمتحركممة. ولممذلك اسممتجلبت اإلذاعممة عممددًا مممن أجهممزة التسممجيل )

                                                      
حكمى همذه الروايمة للمؤلمف البروفيسمور مالمك بمدري أسمتاذ علمم المنفس بالجامعمة اإلسممالمية  106

 م.0993مايو  07لمبور مساء يوم  العالمية بكواال
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الرفيعة المستو  والتي تسجل بنفس قوة األستديو، وبها سمرعتان األولمى 
ثالثة وثالثة أرباع، والثانية سبعة ونصف. وهما نفس سرعتي األسمتديو 

ال تسمممتخدم إال لتسمممجيل األشمممرطة  05إضمممافية همممي  المممذي يزيمممد سمممرعةً 
ودقيقمة وباهظمة مهممة . ولمما كانمت همذه األجهمزة Master Tapesالرئيسمية 

الممثمن، فقممد عينممت اإلذاعممة لكممل واحممد منهمما موظفممًا فنيممًا يقمموم باسممتخدامه 
يًة مسممؤول مسممؤوالً فممي التغطيممات المختلفممة علممى أن يكممون هممذا الموظممف 

هممؤالء الموظفممون لرئاسممة قسممم التغطيممة الممذي  كاملممة عممن جهممازه. ويتبممع
 يتبع بدوره لإلدارة الهندسية. 

يممتم تقسمميم العمممل فممي قسممم التغطيممة بممين أعضمماء القسممم حسممب 
نظممام النوبممات أيضممًا. وعنممدما يحممين وقممت التسممجيل يخممرج الفنممي حمماماًل 
جهازه برفقة المذيع الذي يطلب التسجيل أو يتوجمه فنمي التغطيمة بمفمرده 

المناسممممبات التممممي تسممممتدعي تسممممجياًل فنيممممًا فقممممط. ومممممن خممممالل فممممي حالممممة 
التجربمممة تممممرس فنيمممو التغطيمممة علمممى فنمممون التحريمممر األخبممماري فأصمممبحوا 
يصيغون األخبار من مواقع األحداث ويأتون بها بمصماحبة التسمجيالت 
الحية التي يجرونها خارج أسوار اإلذاعمة، وأحيانمًا ممن خمارج المدينمة أو 

األسممتاذ عطيممة الفكممي يممرأس قسممم التغطيممة علممى  القطممر نفسممه. وقممد ظممل
ممممد  سمممنواته منمممذ التأسممميس، يعاونمممه فمممي ذلمممك عمممدد ممممن الفنيمممين المممذين 

 تخصصوا في مجال التغطيات والتسجيالت الخارجية وهم  
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يةةس عبةةد هللا، محجةةور محمةةد الحسةةن، هاشةةم الجيالنةةي، )
ال داؤد  كي أبادير، محمود األمين، حسن إبراهيم، محمود الةري ، كمة

 (، وغيرهم. موسب، عبد الحفيظ السر، عبد هللا إبراهيم
وقمممد ظلمممت اإلذاعمممة طممموال عمرهممما تنتقمممل إلمممى مواقمممع األحمممداث، 
وتنقمممل لمسمممتمعيها الوقمممائع إمممما مسمممجلًة علمممى األشمممرطة ممممن خمممالل قسمممم 
التغطيممممة، أو حيممممًة علممممى الهممممواء بمسمممماعدة اإلدارات الهندسممممية األخممممر ، 

 روفون اإلذاعة. وهي ما يطلق عليها انتقال مايك
سةةةيداتي وسةةةادتي، فةةةي إذاعةةةة ))فعنمممدما يقمممول الممممذيع عبمممارة  

خارجيةةة ينتقةةةل اين مةةةايكروفون اإلذاعةةةة لنقةةل االحتفةةةال المقةةةام فةةةي 
تكممون أعصمماب بعممض النمماس قممد تمموترت، وهممم  ((مكةةان كةةذا فةة لب هنةةا 

الجنود المجهولون الذين يعملون إليصال صوت المذيع إلى المستمعين 
مممن أركممان األرض ال يربطممه بجهمماز اإلرسممال واألسممتوديو مممن أي ركممن 

إال شبكة من األسالك تتناثر أمامه معلنمًة نجماح أو فشمل االنتقمال. وكمم 
تكمون الفرحمة غممامرًة عنمدما يممتمكن المهندسمون ممن إيصممال الصموت مممن 

 ذلك المكان ل ستديو، ثم لمحطة اإلرسال. 
 أو Outside Broadcastingهذا هو ما يسمى باإلذاعة الخارجيمة 

. حيمممث إن كثيمممرًا ممممن األحمممداث إلمممى خمممارج األسمممتديو انتقمممال الممممايكرفون 
نقلتها اإلذاعة حيًة من موقع الحمدث بشمكل ال يحصميه أحمد. حيمث إنهما 
فعلت ذلك على مد  ما يزيمد عمن األربعمين عاممًا دون انقطماع. ويعتبمر 
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الق. هذا النوع من الخمدمات اإلذاعيمة أصمعب أشمكال العممل علمى اإلطم
حيممث يعتمممد فيممه المممذيع علممى ملكممة البيممان وفممن التعبيممر الشممفاهي دون 

ويبقممى الخيمماُل الواسممع والقريحممُة مصمماحبة األوراق إال فممي حمماالت نممادرة. 
ممن  المتقممدة والبديهممُة الحاضممرة هممي األسمملحة المطلمموب توفرهمما لممد  كممل مى

 يتصد  لهذا النوع من العمل اإلذاعي.  
 

  ذاعةأول انتقال لمايكرفون اإل
خممرج مممايكروفون اإلذاعممة السممودانية خممارج األسممتديو ألول مممرة 

م لينقمممل مبممماراًة فمممي كمممرة القمممدم ممممن دار 0950فمممي تممماريع اإلذاعمممة عمممام 
الرياضة بأم درمان، وكان ذلك األمر حدثًا كبيمرًا وتاريخيمًا، حيمث تمكمن 
أو المسممتمعون ألول مممرة أن يتممابعوا مبمماراًة كاملممًة لكممرة القممدم مممن بيمموتهم 

ممممن خمممالل الراديوهمممات الضمممخمة المنتشمممرة فمممي معظمممم األنديمممة والمقممماهي 
 بمختلف بقاع السودان. 

وانطلممممق صمممموت اإلذاعممممة مممممن تلممممك اللحظممممة لينقممممل العديممممد مممممن 
ة، والتي ظل جمهمور الكمرة شمغوفًا بهما ويتابعهما المهممباريات كرة القدم 

. وكممممممان أول مممممممن أذاع تلممممممك ومشمممممماعره وميولممممممه الجارفممممممة بكممممممل حواسممممممه
(. وقممممد رافقممممه فممممي تلممممك طةةةةف حمةةةةدتوالمباريممممات هممممو األسممممتاذ اإلذاعممممي )

(. ثمممم بعمممد ذلمممك تمممولى إذاعمممة محمةةةود أبةةةاروالمرحلمممة المبكمممرة األسمممتاذ )
علةةةي ( وممممن بعمممده آلمممت إلمممى األسمممتاذ )علةةةي شةةةموالمباريمممات األسمممتاذ )
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(. وقممد ظلممت اإلذاعممات الرشةةيد بةةدوي عبيةةد( ثممم األسممتاذ )الحسةةن مالةة 
ال ذلك العام والعام المذي تماله علمى نقمل مباريمات الخارجية مقصورًة طو 

م 0953كرة القدم، التي كانت تقام بدار الرياضة بأم درممان. وفمي عمام 
شمممرعت اإلذاعممممة بصمممورة رسمممممية فمممي نقممممل كثيمممر مممممن المناسمممبات الفنيممممة 

 والرياضية والسياسية والدينية إلى مستمعيها. 
ثاني يناير  وعندما أعلن استقالل السودان في األول من كانون 

م انتقمممممممل ممممممممايكرفون اإلذاعمممممممة إلمممممممى سممممممماحة القصمممممممر الجمهممممممموري 0956
بممالخرطوم، وأذاع كممل وقممائع ذلممك االحتفممال القممومي الكبيممر علممى الهممواء 
مباشرة. وفي نفس اليوم انتقل المايكرفون إلى دار الرياضمة بمأم درممان، 

 ونقل مباراًة في كرة القدم أقيمت بمناسبة االستقالل.
 
 خارس العاصمةلمدينة  أول انتقال

]هنا أم درمان إذاعة جمهورية السودان، مستمعي الكرام في 
إذاعة خارجية ينتقل اين مايكروفون اإلذاعة إلب مدينةة عطبةرة لنقةل 
الحفل الغنائي الساهر الذي يشار  فيف عدد من كبةار الفنةانين، فة لب 

انية لنقمل . كانت تلمك همي أول عبمارة قالهما ممذيع باإلذاعمة السمودهنا  [
المايكروفون ألول مرة إلمى مدينمة سمودانية غيمر الخرطموم أو أم درممان. 

م، حيمث انتقمل إلمى 0958وكان ذلك في شهر كانون أول ديسممبر عمام 
( لنقممممل حفممممل غنممممائي سمممماهر. وفممممي نفممممس الفتممممرة انتقممممل عطبةةةةرةمدينممممة )
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( لنقمممل مبممماراة فمممي كمممرة القمممدم أذاعهممما األسمممتاذ األبةةةيضالممممايكرفون إلمممى )
(. وكممممان أول انتقممممال لمممممايكرفون إذاعممممة أم درمممممان خممممارج شةةةةمو علةةةةي)

م، حيمث انتقمل 0956تشرين ثاني نوفمبر عام  02السودان هو في يوم 
التممي مممن نيويممورك المممايكرفون فممي ذلممك اليمموم لنقممل جلسممة األمممم المتحممدة 

تتويجممًا  بالجمعيمة العاممة ل ممم المتحمدة عضمموه كالسمودان  حُ يرشمتمم فيهما ت
 . مال سيادتهالستقالله وك
 

 مسرح اإلذاعة
لم تكمن المسمارح الغنائيمة معروفمًة بالسمودان قبمل نشمأة اإلذاعمة، 
نممممما ابتكرهمممما األسممممتاذ علممممي شمممممو مممممن خممممالل أول حفممممل غنممممائي نقلتممممه  وال
اإلذاعممة علممى الهممواء فممي منتصممف الخمسممينيات. وقممد دعممت لممه اإلذاعممة 

ث منممممه كثيممممرًا مممممن مسممممتمعيها، وأقمممميم بسمممماحة المنممممزل الصممممغير الممممذي تبمممم
 اإلذاعة برامجها. 

وكانت سعادة المستمعين غامرًة بذلك الحفل الذي أصمبح حمدثًا 
يشمممار إليمممه بأنمممه بدايمممة المسمممرح الغنمممائي بالسمممودان. بعمممد ذلمممك أصمممبحت 
الفكممرة أكثمممر قبممواًل لمممدي الممممواطنين، فكلفممت اإلذاعمممة األسممتاذ علمممي شممممو 

خمممميس بمواصممملة ذلمممك الحفمممل، فأصمممبح يقدممممه أسمممبوعيًا فمممي أمسممميات ال
فيؤمممه جمهممور العاصمممة مممن كممل مكممان لقضمماء سمماعات داخممل محطممة 
اإلذاعة. وكان أول مهندس سوداني عمل على نقل اإلذاعمات الخارجيمة 
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( الذي أثبت كفاءًة ومقدرًة علي عبد القادرفي تلك الفترة هو المهندس )
عاليممممة علممممى ذلممممك الممممنمط مممممن اإلذاعممممات الممممذي يعتبممممر األصممممعب علممممى 

ه للعمل وصمبره عليمه نمادرًا بكمل المقماييس. وقمد ظمل اإلطالق. وكان حب
علممممى اتصممممال دائممممم بمصمممملحة البريممممد والبممممرق التممممي يجممممري عممممن طريقهمممما 
توصمميل الخطمموط اإلذاعيممة التممي تمممر عبممر أسممالك التلفونممات مممن مكممان 
االنتقال إلى األستديو ومحطمات التقويمة فمي سموبا والفتيحماب والعرضمة. 

التممي أثبتهمما المهنممدس األول علممي عبممد ورغمممًا عممن تلممك الكفمماءة النممادرة 
القممادر فممي أداء ذلممك الممدور التمماريخي العظمميم الممذي لممم يسمماعده فيممه أحممد 

أن نعممرف بقممي فممي تلممك األيممام، بممل ولممم يدربممه عليممه أحممد مممن النمماس فقممد 
أن المهنمدس علمي عبمد القممادر كمان ممن خريجممي المدرسمة االبتدائيمة ولممم 

 . ة العظماء، وحقًا إنها عبقرييدرس غيرها شيئاً 
لقممد ظممل دوره ذلممك منافسممًا ألكبممر المهندسممين الممذين تخرجمموا فممي 
الجامعمممات والمعاهمممد المتخصصمممة والتمممي لمممم يمممر همممو منهممما إال أسمممماءها 

 المكتوبة على الورق. 
تواصل انتقال مايكرفون اإلذاعة إلى المدن المختلفة حتى جماء 

ن فمممي عمممام بغمممرب كردفممماالنهةةةود( أحمممد االنتقممماالت المطولمممة ممممن مدينمممة )
م، حيممث نقلممت اإلذاعممة أطممول حفمممل غنممائي سمماهر أقمميم بمناسمممبة 0961

زيممارة الممرئيس الفريممق إبممراهيم عبممود عنممد افتتاحممه لمشممروع ميمماه المدينممة. 
وأقمميم ذلممك الحفممل بميممدان الكممورة بحممي الشممايقية بممالنهود، حيممث غنممى فيممه 
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إبةةةراهيم الكاشةةةف، عبةةةد الع يةةة  محمةةةد داؤد، ) كبمممار الفنمممانين آنمممذاك 
(. بعد ذلك استمرت إبراهيم عوض، عائشة الفالتية، وأحمد المصطفب

ممن مواقمع مهممة اإلذاعة في نقل مختلف المناسبات الوطنية والعالميمة ال
 األحداث، وتركزت اإلذاعات الخارجية في خمسة محاور 

 
 االحتفاالت الوطنية، /0
 استقباالت رؤساء الدول، /2
 المؤتمرات السياسية، /3
 همة،مت الغنائية والرياضية الالحفال /4
 المناسبات الدينية وغيرها خصوصًا التي تشارك فيها قيادة الدولة. /5

 
وفي مجال استقبال رؤساء الدول ظلت اإلذاعة السودانية تنقمل 
علممممى الهممممواء جميممممع مراسممممم اسممممتقباالت رؤسمممماء الممممدول الممممذين يممممزورون 

إلذاعمممة فمممي السمممودان. حيمممث كمممان أضمممخم اسمممتقبال لمممرئيس دولمممة نقلتمممه ا
تاريخهمما هممو االسممتقبال الممذي أجممري للممزعيم الراحممل جمممال عبممد الناصممر 

م. حيممث خرجممت جممموع المممواطنين 0967بعممد نكسممة حزيممران يونيممو عممام 
في مشهد لم يسبق لمه مثيمل، ومم ت شموارع الخرطموم ممن أقصماها إلمى 
أدناها. وأقاممت اإلذاعمة ألول ممرة عمددًا ممن النقماط اإلذاعيمة التمي بمدأت 

أرض المطمممار وتوزعمممت علمممى طمممول الطريمممق الممممؤدي إلمممى القصمممر  ممممن
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الجمهمموري. وكممان المممذيعون يتبممارون فممي وصممف مراسممم ذلممك االسممتقبال 
الكبيممر، حيممث كلممما مممر موكممب الممرئيس علممى منطقممة يتحممول المممايكرفون 
إليها وهكذا حتى وصمل إلمى مقمر القصمر الجمهموري. كمان لقماء المرئيس 

زعيمين أوربيين قامت اإلذاعة بنقلهما فمي عبد الناصر قد سبقه لقاءان ل
السممابق، وهممما الممرئيس اليوغسممالفي جوزيممف بممروز تيتممو والملكممة أليزابممث 

 الثانية ملكة بريطانيا في عهد الفريق إبراهيم عبود. 
وتكمممرر مثممممل ذلممممك االسممممتقبال الكبيمممر الممممذي نقلتممممه اإلذاعممممة مممممن 

مر القذافي فمي خالل النقاط عند زيارة الرئيسين جمال عبد الناصر ومع
أولى سنوات الثورة الليبية ومجيء الرئيس جعفمر نميمري للحكمم فمي عمام 

م، 0978م. ثمممم فمممي زيمممارة المممرئيس أنمممور السمممادات للخرطممموم عمممام 0969
م، 0993وفي زيارة الرئيس اإليراني علي أكبمر هاشممي رفسمنجاني عمام 

عمممام  وفمممي زيمممارة البابممما يوحنممما بمممولس الثممماني بابممما الفاتيكمممان للسمممودان فمممي
قمممد نقلمممت جميمممع وقمممائع ممممؤتمر القممممة أم درممممان م. وكانمممت إذاعمممة 0994

األفريقممي الممذي عقممد بممالخرطوم وصممار فيممه الممرئيس جعفممر نميممري رئيسممًا 
 م. 0980لمنظمة الوحدة األفريقية عام 

ثمممممم نقلمممممت جميمممممع الممممممؤتمرات التمممممي انعقمممممدت بقاعمممممة الصمممممداقة 
، ممؤتمر اإلعمالم، بالخرطوم خالل السمنوات األخيمرة مثمل ممؤتمر السمالم

ممممممؤتمر الممممممرأة، الممممممؤتمر االقتصمممممادي، ممممممؤتمر االسمممممتراتيجية الشممممماملة، 
 المؤتمر الشعبي العربي اإلسالمي، مؤتمر النازحين الع..



-232- 

 قسم الفنيين
لعل قسم الفنيين يعتبر من أهم األقسام اللصميقة باألسمتديوهات 

لفنيون همم اإلذاعية. ولوال همذا القسمم لمما خمرج عممل إذاعمي للمسمتمع. فما
الشمممممق المكممممممل للمخمممممرجين اوالممممممذيعين المممممذين ينفمممممذون جميمممممع البمممممرامج 
اإلذاعيممممة. حيممممث إن المممممذيع أو المخممممرج ال يتعامممممل مباشممممرًة مممممع جهمممماز 
التسجيل وال ينبغي له. وحتى إذا أراد المذيع ذلك فإنه ال يستطيع بحكمم 
طبيعممة عملممه الممذي يقتضممي أن يكممون داخممل الشممق الثمماني مممن األسممتديو 

 و الجانب الذي يحوي المايكروفون. وه
أمممما الجانمممب األكبمممر واألهمممم ممممن األسمممتديو، فهمممو الجانمممب المممذي 
يعمل به فني التسجيل المذي يمدير كمل خيموط اللعمب. حيمث يممزج الفنمي 
جميمممع األصممموات فمممي شمممريط واحمممد يبمممدأ بصممموت الممممذيع، ثمممم الموسممميقى 

ن مسممجلًة المسممجلة علممى الشممريط أوالمممؤثرات الصمموتية التممي إممما أن تكممو 
علمى أسمطوانة جماهزة أو يصمطنعها فنيمو التسمجيل ممن البيئمة الحيمة كممما 
كمممانوا يفعلمممون طممموال عقمممد الخمسمممينات وأوائمممل السمممتينات، قبمممل أن تكمممون 
الممممؤثرات فنمممًا قائممممًا بذاتمممه يعبمممأ فمممي األسمممطوانات السمممتخدامها فمممي حالمممة 

 الضرورة. 
، حيممث وقسممم الفنيممين باإلذاعممة هممو أقممدم األقسممام علممى اإلطممالق

نشأ مع بداية اإلذاعة. وكان أول رعيل من الفنيين الذين التحقوا بالعمل 
موسب إبراهيم، النور موسب، كمال جابر، عبد الةرحمن اإلذاعي همم  )
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يع  (. ثم جاءت بعد ذلك مجموعمة ود النداف، حسن القاسم، وبكري َمش  
أخممممر  واصممممملت تلمممممك الرسمممممالة ممممممع رفمممماق البدايمممممة فظهمممممرت ممممممن خمممممالل 

 وفون أسماء  الميكر 
)علي فهمي، عبد المجيد قلنمدر، وصمفي جبمرة، المريح عموض، 
علي عبد القادر مرجان، الطاهر محمد الطاهر، عبماس الطيمب، محممد 
نممور عمموض، يوسممف الممماحي، أبممو الفضممل محمممد الحسممن، بخيممت أحمممد 
إبممممراهيم، يوسممممف حسممممين، محجمممموب عثمممممان، محجمممموب محمممممد الحسممممن، 

محمممممود  هللا، علممممي حسممممب الممممدائم،مكمممماوي أبيممممة، الرشمممميد أحمممممد فضممممل 
األممممين، صمممديق األممممين، عبمممد الممممنعم عبمممد الكمممريم، محممممد موسمممى ممممر 
الجمواب، عبممد العزيمز عبممد هللا، يوسممف حسمن، عبممد الفتماح إبممراهيم، منممى 
عابممممدين، أوديممممت فرحممممات، إيمممممان محمممممد الحسممممن، إقبممممال محمممممد أحمممممد، 

محممممد ميسمممرة الشمممفيع، الطيمممب أحممممد علمممي، تممماج السمممر حممممد المختمممار، 
ى محممممد الصمممديق، شممممس المممدين بكمممري، عبمممد المهمممدي حاممممد، مصمممطف

العزيمممز إبمممراهيم الطممماهر، وداعمممة سمممليمان، مجمممدي علمممي حسمممب المممدائم، 
عمماطف النممور موسممى، مشممي بكمممري مشممي، أحمممد الممريح، هاشممم المممريح، 
مبممارك أحمممد المبممارك، عبممد المممنعم عبمماس، فمموزي عبممد السممالم، عبمماس 

ممممان محممممد محممممود، أسمممامة جمعمممة، إبمممراهيم المممريح، زهيمممر الطمممائف، عث
 عمر، عصمت عباس(.
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يقممممموم فنمممممي اإلذاعمممممة، المممممذي يسممممممى أحيانمممممًا مهنمممممدس الصممممموت، 
بتسجيل جميع البمرامج اإلذاعيمة داخمل األسمتديو، حيمث ال تسممح قموانين 
اإلذاعممممممة ألي شممممممخص أن يقمممممموم بممممممذلك الممممممدور غيممممممر فنيممممممي األسممممممتديو 

ديو، المعتمممدين رسممميًا. ولممذلك فعمممل الفنيممين يممرتبط ارتباطممًا وثيقممًا باألسممت
ولمميس لهممم مكممان غيممره إال الغرفممة التممي تحمموي مكتممب الفنيممين، والتممي ال 
يمكث فيها أي واحد منهم سو  سويعات الراحمة واالسمتجمام. وغالبمًا مما 
يكممممون بهمممما رئمممميس القسممممم وبعممممض الفنيممممين القممممدامى الممممذين تقاعممممدوا عممممن 

 ممارسة التسجيل المباشر. 
أيضمًا المونتماج  وعمليات التسجيل التي يمارسها الفنيمون تشممل

الممذي ال يخممرج عمممل إذاعممي بدونممه. وهممو فممن مممزج المممواد المختلفممة فممي 
وهمممو بمممذلك يشمممبه  لمخمممرج.شمممريط واحمممد حسمممب الترتيمممب المممذي يرتضممميه ا

حيث إن الفارق األساسمي همو  ،كبير خرج إلى حده الذي يؤديه المعمل ال
 أن المخرج يمارس دور المفكر والمخطط للبرنامج في حمين يمثمل الفنمي

 دور المنفذ لهذا البرنامج. 
وبحكمممم الخبمممرات الطويلمممة التمممي اكتسمممبها فنيمممو اإلذاعمممة أصمممبحوا 
جميعًا يؤدون دور المخرج فمي البمرامج التمي ال يصماحبها مخرجمون. بمل 
إن بعممض الفنيممين قممد أصممبحوا مخممرجين بالفعممل. وبالمقابممل تعلممم الكثيممر 

أو غيمماب مممن المخممرجين عمممل الفنيممين وأصممبحوا يمارسممونه فممي حضممور 
يقوم فني األستديو بإحضار مواد البرامج المسجلة من المكتبة و الفنيين. 
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التممممي ال تسمممملم هممممذه األشممممرطة ألحممممد غيممممره. وعليممممه أيضممممًا أن يعيممممد هممممذه 
األشممرطة للمكتبممة بعممد الفممراغ مممن عمليممات التسممجيل. شمميء آخممر يعتبممر 
ممممن صمممميم عممممل الفنيمممين، وهمممو تنفيمممذ البمممرامج الحيمممة علمممى الهمممواء ممممن 

تديو البمممث المباشمممر. حيمممث ال يممممارس همممذا المممدور إال الفنيمممون وهممممو أسممم
الشممميء الوحيمممد المممذي ال يجمممرؤ المخرجمممون علمممى القيمممام بمممه ممممن أعممممال 

 الفنيين. 
الفنيممون هممم الممذين يضممعون المممواد المذاعممة علممى الهممواء، وهممم و 

الممذين ينفمممذون نشممرات األخبمممار ممممن الناحيممة الفنيمممة، وهممم المممذين يتمممابعون 
خارجيممة التممي ينتقممل فيهمما المممايكروفون إلممى خممارج األسممتديو اإلذاعممات ال

بالتعاون مع قسم المهندسين المذي يكمون دائممًا فمي موقمع الحمدث الممذاع 
مباشممرًة، وهممم الممذين يتممابعون غممرف المراقبممات الحيممة أثنمماء  علممى الهممواءم 

البمممرامج المباشمممرة التمممي ُتسمممتخدم فيهممما التلفونمممات أو غيرهممما ممممن الوسمممائط 
 .ت عوامل ذات أهمية في العمل اإلذاعيالتي أصبح
 

  قسم المهندسين
يممؤدي قسممم المهندسممين باإلذاعممة دورًا أساسمميًا هممو الممذي يسمماعد 
علمممى نقمممل البمممرامج ممممن داخمممل األسمممتديو إلمممى المسمممتمعين عبمممر موجمممات 
اإلذاعممة العاملممة. ويضممم القسممم عممددًا مممن المهندسممين الممذين تخرجمموا فممي 

د الفنممممي سممممابقًا( وجامعممممة السممممودان للعلمممموم الكليممممة المهنيممممة العليمممما )المعهمممم
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والتكنولوجيمممما حاليممممًا، إلممممى جانممممب خريجممممي بعممممض الجامعممممات والمعاهممممد 
األجنبيممة فممي السممنوات األخيممرة. وقممد عمممل بقسممم المهندسممين  )علممي عبممد 
القمممادر، أحممممد دفمممع هللا، محممممد المهمممدي خليمممل المممذي كمممان يعمممد برنامجمممًا 

لمممذي كمممان يقدممممه المرحممموم عبمممد أسمممبوعيًا بعنممموان )تسممملية علمممى الهمممواء( ا
، دبممماغ عبمممد القمممادر، 107الوهممماب أحممممد صمممالح، صمممالح طمممه إسمممماعيل 

رفعمممت الكامممممل، صممممالح عثممممان، يممممس عبممممد النمممور، سمممميدة شممممايب، داؤد 
 إبراهيم، آمال محمد، وخالد محمد حسين شرفي(. 

ويقممموم القسمممم بعممممل الصممميانات الدوريمممة التمممي تكمممون ممممرتين فمممي 
اإلذاعممممة والتأكممممد مممممن اسممممتمراريتها للعمممممل األسممممبوع لجميممممع أسممممتديوهات 

ومواكبتهمما للمتطلبممات المتزايممدة. كممما يقمموم بصمميانة جميممع األجهممزة الفنيممة 
مثممممل أجهممممزة التلعيممممب والمسممممجالت والسممممماعات وأجهممممزة خلممممط الصمممموت 

Mixer .والميكروفونات  
إلمممى جانمممب ذلمممك يقممموم القسمممم بعممممل اإلذاعمممات الخارجيمممة التمممي 

ذاعممة إلممى خممارج األسممتديو. كممما يقمموم بتحويممل ينتقممل فيهمما مممايكروفون اإل
يقممماف بعضمممها للصممميانة وتشمممغيل المممبعض ااخمممر.  الموجمممات اإلذاعيمممة وال

متمرًا، نجمد 234فعندما يقول المذيع مثاًل اان تتوقف الموجمة المتوسمطة 
هنمممماك مهندسممممًا متربصممممًا بغرفممممة المراقبممممة يقمممموم بفصممممل الموجممممة المعلنممممة 

                                                      
انتقل المهندس صالح طه فيما بعد إلى إذاعة ود مدني وعمل مديرًا لها لعمدة سمنوات، ثمم  107

 م لمنصب نائب المدير العام لإلذاعات الوالئية.0995ترقى في يونيو 
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يع. ولمما كمان عممل المهندسمين مرتبطمًا وتشغيل الموجة التي يعلنها الممذ
ارتباطمًا وثيقمًا بموجمات اإلرسمال والمحطمات العاملمة فمال بمد أن نقمف هنما 

  على موجات اإلذاعة السودانية العاملة على مر السنين.
 

  موجات إذاعة أم درمان
كانممممممت اإلذاعممممممة عنممممممد بممممممدايتها تبممممممث برامجهمممممما علممممممى الموجممممممة 

كيلممو واط. وقممد أقيمممت محطممة  51ا متممرًا بذبذبممة مقممداره 524المتوسممطة 
التقوية التمي تعممل علمى بمث همذه الموجمة فمي حمي العرضمة بمأم درممان. 
ثممم تبممع ذلممك إنشمماء محطممة إرسمممال أخممر  فممي حممي الفتيحمماب بمدينمممة أم 
درمممان أيضممًا، وهممي بممالقرب مممن مقممر الحممرم الرئيسممي لجامعممة أم درمممان 

 اإلسالمية. 
قصمممميرتين  ينم أضممممافت همممذه المحطممممة مممموجت0943وفمممي عمممام 

متمرًا. ثمم بعمد ذلمك بممدة قصميرة  25و 30إلرسال اإلذاعة هما الموجتان 
كيلممو  21متممرًا بذبذبممة مقممدارها  61أضمميفت إلممى العمممل الموجممة القصمميرة 

واط، وهي ممن الموجمات التمي نقلمت إرسمال اإلذاعمة إلمى كثيمر ممن بقماع 
 متممممرًا، وهممممي مممممن 49السممممودان. وأضمممميفت لهمممما أيضممممًا الموجممممة القصمممميرة 

فمممي شمممهر تشمممرين ثممماني نممموفمبر عمممام و  الموجمممات ذات الكفممماءة العاليمممة.
م كانممت اإلذاعممة علممى موعممد مممع تطممور كبيممر فممي مجممال اإلرسممال 0962

فقممممد افتتحممممت محطممممة كبممممر  للتقويممممة فممممي سمممموبا جنمممموب مدينممممة الخرطمممموم 
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متممرًا وقمموة كممل  393و 302لتضمميف بممذلك ممموجتين متوسممطتين طولهممما 
 40أيضممًا مممن سمموبا الموجممة القصمميرة  كيلممو واط. وأضمميفت 011منهممما 

كيلو واط، وهي الموجة التمي كسمرت الحمواجز  021مترًا بذبذبة مقدارها 
بشكل أكثر فاعليًة من سابقاتها وأوصلت صوت السودان إلى كثير من 

 302م افتتحت موجتان متوسمطتان همما 0964البقاع النائية. وفي عام 
 كيلو واط.  011وقوة كل منهما  933و

م تمم افتتماح واحمدة 0978عمام  ينماير كمانون ثماني 07يموم  وفمي
( محطةةةة ريبةةةاممممن أكبمممر محطمممات اإلرسمممال اإلذاعمممي فمممي أفريقيممما همممي )

المقاممممة بمممالقرب ممممن خمممزان سمممنار الشمممهير. وكانمممت تبمممث علمممى الموجمممة 
كيلمممممو واط. وكمممممان متوقعمممممًا لهممممما أن  0511متمممممرًا بقممممموة  230المتوسمممممطة 

لعمممالم. ولكمممن تلمممك المحطمممة قمممد توصمممل إرسمممال اإلذاعمممة إلمممى كمممل أنحممماء ا
 أصابتها لعنة الروتين والبيروقراطية وتقلبات األهواء السياسية. 

فهممممي قممممد جمممماءت أساسممممًا كهديممممة مممممن دول المحممممور االشممممتراكي 
للسمودان عنمدما كمان هنماك تيمار يسماري فمي نظمام حكوممة جعفمر نميممري 

م. وكانممت تلممك الحكومممة 0969التمي جمماءت للحكممم فممي شممهر أيمار مممايو 
عوممًة مممن الحممزب الشميوعي السمموداني فممي بمدايتها مممما خلممق عالقممات مد

وطيممدة بينهمما وبممين دول المعسممكر الشمميوعي آنممذاك فجمماءت محطممة ريبمما 
هديممممًة مممممن تلممممك الممممدول. إال أن هممممذه الممممدول دخلممممت فممممي خصممممومة مممممع 
السممودان لفتممرة طويلممة عقممب فشممل االنقممالب العسممكري الممذي قمماده الرائممد 
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أدت تلمممممك  م ضمممممد جعفمممممر نميمممممري.0970يوليمممممو  09هاشمممممم العطممممما فمممممي 
الخصومة إلى توقف معظم البروتوكموالت التجاريمة والثقافيمة التمي كانمت 
قمممد أبرممممت بمممين حكوممممة السمممودان وتلمممك المممدول. ونتيجمممة لتلمممك الظمممروف 
والمالبسممات لممم يكممن مممن الميسممور اسممتجالب قطممع الغيممار لمحطممة ريبمما 

 اإلذاعية. 
ة هائلممممة ممممممن فضمممماًل عممممن ذلمممممك كانممممت المحطمممممة تسممممتهلك طاقممممم

الكهربممماء لمممم تسمممتطع حكوممممة السمممودان توفيرهممما. حتمممى أن وزيمممر الطاقمممة 
يومهممما قمممد صمممرح بأنمممه إذا أعطيمممت همممذه المحطمممة القممموة الكهربائيمممة التمممي 
تحتممماج إليهممما فعممماًل فإنهممما ستسمممتهلك معظمممم الطاقمممة المولمممدة ممممن الخمممزان 

 ولذلك فإن مدينة سنار وما جاورها ستعيش في ظالم دامس. 
ك الفترة اتجماه فمي وزارتمي الثقافمة واإلعمالم والطاقمة ظهر في تل

يمكنممه أن يخفممض حجممم  Regulatorبأهميممة شممراء جهمماز مممنظم للكهربمماء 
ين حممول مسممؤولالطاقممة الداخلممة إلممى المحطممة. وحممدث لغممط كثيممر بممين ال

 أهمية شراء ذلك المنظم. 
واستمر ذلمك اللغمط فتمرًة طويلمة حتمى عنمدما اسمتقر المرأي علمى 

ئه كممان ثمنممه قممد قفممز إلممى ممما يقممارب ضممعف ثمممن المحطممة ضممرورة شممرا
نفسممها لممذلك صممرف النظممر عممن المسممألة برمتهمما. وبقيممت ريبمما ردحممًا مممن 

يمممراود خيمممال اإلذاعيمممين التمممواقين السمممماع صممموتهم  الزممممان حلممممًا جمممميالً 
م السممممتعادة 0991للعممممالم. ومممممرًة أخممممر  بممممدأت جهممممود الفنيممممين فممممي عممممام 
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ل الزمن كانت أقو  من طموحات النفس محطة ريبا للعمل إال أن عوام
علممى العمممل لتغطيممة السممودان  البشممرية فقممد شمماخت المحطممة ولممم تعممد تقمموى 

عنمدما تمم إنشماؤها ناهيك عن تغطية الكرة األرضية كما كان مأمواًل لهما 
 في سنوات البداية. والدعايُة لها 

وفممي أخريممات النصممف األول مممن عقممد الثمانينممات قممام األسممتاذ 
وزيممر الثقافممة واإلعممالم آنممذاك بعقممد اتفاقيممة نيابممًة عممن حكومممة علممي شمممو 

السمممودان ممممع الحكوممممة اليابانيمممة تقضمممي باسمممتجالب عمممدد ممممن محطمممات 
اإلرسممال اإلقليميممة الصمممغيرة لتقمموم بنقممل إرسمممال إذاعممة أم درمممان وأيضمممًا 

 إرسال المحطات اإلذاعية اإلقليمية التي تقرر إنشاؤها آنذاك. 
حطمات اليابانيمة تعممل علمى نقمل البمرامج وبالفعل ظلمت همذه الم

الرئيسمممية طممموال اليممموم، وفمممي الفتمممرات الصمممباحية والمسمممائية تبمممث بمممرامج 
خاصمممًة ممممن الممممدن اإلقليميمممة التمممي أنشمممئت فيهممما همممذه المحطمممات وهمممي  

( كمرحلة أولمى. وبعمد كسال، ود مدني، عطبرة، دنقال، األبيض، ونياال)
جمود اإلذاعمات المحليمة فمي كمل ذلك بدأت المرحلة الثانية التي عممت و 

ثممم ، (الفاشةةر، وادي حلفةةا، وملكةةال) أقمماليم السممودان. فظهممرت إذاعممات
 (. القضارف، الدما ين، وكادقلي تبعتها إذاعات )

ثمممممم جممممماءت طفمممممرة أخمممممر  فمممممي مجمممممال اإلرسمممممال اإلذاعمممممي عمممممام 
م، حيث تم تركيب أجهمزة جديمدة تبمث علمى المموجتين القصميرتين 0992

استطاعت هاتان الموجتمان توصميل صموت اإلذاعمة  مترًا. وقد 40و 30
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إلممممى معظممممم أنحمممماء العممممالم وأصممممبحت البممممرامج تصممممل بسممممهولة إلممممى دول 
 الخليج وأوروبا واألمريكتين وجنوب شرق آسيا. 

 
 مكتبة اإلذاعة

لعل أخطر قسم باإلذاعة هو المكتبمة الصموتية التمي تمثمل رأس 
نمه. وتفخمر اإلذاعمة أنهما المال الحقيقي الذي ال تعمل اإلذاعة لحظًة بدو 

قمممد صمممنعت همممذه المكتبمممة بعمممرق الجبمممين وصمممبر السمممنين. حيمممث ال يفتمممر 
اإلذاعيمممون ممممن التسمممجيل طممموال سممماعات النهمممار والليمممل منمممذ أن عرفمممت 
اإلذاعة التسجيل. وكل المواد التمي تسمجل فمي األسمتديوهات أو خارجهما 

تمزداد يوممًا تتقاطر صموب المكتبمة، لتجمد مكانهما المدائم بمين أرففهما التمي 
 بعد يوم وال تنقص أبدًا. 

وال يستطيع أحد أن يتصمور حجمم المخمزون فمي مكتبمة اإلذاعمة 
ممممممن تمممممراث األجيمممممال المتعاقبمممممة. فهمممممي تمتلمممممئ عمممممن آخرهممممما باألحاديمممممث 
السياسمممممية والفنيمممممة واألدبيمممممة والتاريخيمممممة والعلميمممممة وغيرهممممما. كمممممما تفممممميض 

يوجممممد ضممممرب مممممن  جنباتهممما شممممعرًا وموسمممميقى وقرآنممممًا وفنممممًا. حيممممث إنممممه ال
ضمممروب العطممماء اإلنسممماني المسمممموع إال وكانمممت مكتبمممة اإلذاعمممة تمممذخر 

بممذلك تعتبممر مكتبممة اإلذاعممة دارًا للوثممائق ال و بممالكثير مممن درره الرائعممات. 
تضارعها في ذلك أكبر دور الوثائق في البالد. وهذه المواد يمتم حفظهما 

نهممما رغمممم علمممى األشمممرطة المغنطيسمممية التمممي تتحممممل تقلبمممات الطقمممس. ولك
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ذلك ال بمد أن تبقمى فمي درجمة حمرارة منخفضمة طموال العمام حتمى تحمتفظ 
بمستو  التسجيل إلى أطول فترة ممكنة. وهناك نفر من الشباب عينتهم 
اإلذاعممة السممودانية ليقوممموا بأعبمماء التوثيممق وحفممظ التممراث المسممجل داخممل 
ن األشممرطة واسمممتخراج المممواد المطلوبمممة لإلذاعيمممين الممذي يسمممتخدمونها مممم

 خالل عملهم اليومي. 
ال يستطيع أحد االستغناء عن المكتبمة مهمما كمان شمكل العممل و 

ن كانت مواده المستخدمة ليسمت ممن ممواد اإلذاعي الذي يقدمه ، حتى وال
وتصممنف حيممُث إنممه ال بمد أن يممودع برنامجممه بمين هممذه األرفممف. . المكتبمة

ثلهمما المكتبممة األشممرطة بحسممب أحجامهمما، حيممث تعمممل إذاعممة أم درمممان م
مثل جميع إذاعات الدنيا بأربعة أحجام ممن األشمرطة ممن نظمام البكمرات 

Reel  والتي تصنف حسب أحجامها كما يلي 
 

قمدم. ويسممى شمريط )س(. زمنمه  2511الحجم الكبير شمريط مقماس  /0
 دقيقة.  61

قممدم. ويسمممى شممريط )ن(. زمنممه  0211الحجممم الثمماني شممريط مقمماس  /2
 دقيقة. 31

قممدم. ويسمممى شممريط )ر(. وزمنممه  911شممريط مقمماس  الحجممم الثالممث /3
 دقيقة. 21
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قممدم ويسمممى شممريط )ص(. وزمنممه  611الحجممم الرابممع شممريط مقمماس  /4
 دقيقة. 05

واإلذاعممممُة السممممودانيُة تملممممك عممممددًا ضممممخمًا مممممن هممممذه األشممممرطة، 
م إلممى أكثممر مممن تسممعين ألممف شممريط. وهممي 0995وصممل فممي بدايممة عممام 

العريقمممممة. أدخلمممممت اإلذاعمممممة نظمممممام محفوظمممممة برفممممموف المكتبمممممة الصممممموتية 
الكومبيممموتر وهمممو أحمممدث المممنظم المتبعمممة فمممي محطمممات اإلذاعمممة فمممي كمممل 

 . 108أنحاء العالم 
وقد تدرب عمدد ممن العماملين بالمكتبمة علمى تشمغيل همذا النظمام 
الحمممديث، فضممماًل عمممن تغذيمممة المكتبمممة بوجممموه جديمممدة تعلممممت همممذه الفنمممون 

وجمد بمكتبممة اإلذاعمة العديممد وت الحديثمة كممنهج لحفممظ الوثمائق واألشممرطة.
مممممن المممممواد البالغممممة األهميممممة، ذات الصممممفة التاريخيممممة. كممممما توجممممد مممممواد 
تسمممممجيلية لكمممممل الممممممؤتمرات السياسمممممية والوطنيمممممة والعلميمممممة التمممممي عقمممممدت 

 بالسودان أو خارجه وكان السودان مشاركًا فيها. 
كممممما تحممممتفظ المكتبممممة بكممممل البممممرامج القديمممممة والحديثممممة والغنمممماء 

ى واألحاديمممث والخطمممب السياسمممية لكمممل الزعمممماء المممذين حكمممموا والموسممميق
السودان، والمدائح النبوية، وتالوات القرآن الكريم، ومقمابالت ممع معظمم 
نجوم الفن والرياضمة واألدب والثقافمة وغيرهما منمذ اللحظمة التمي بمدأ فيهما 

                                                      
لى هذا النظام لتصنيف األشرطة في عام  108  م.0993ُأدخم
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لى يومنا الحاضر. وقد تمم تقسميم  التسجيل على األشرطة المغنطيسية وال
 الصوتية إلى ثالث وحدات هي   المكتبة

 
 وحدة المواد التاريخية والوثائقية، /0
 وحدة الغناء والموسيقى، /2
 وحدة البرامج والمواد الدينية. /3

 
تحمممموي وحممممدة المممممواد التاريخيممممة والوثائقيممممة جميممممع المممممواد ذات و 

ة، ووقممائع البرلمانممات، المهمممالسمممة التاريخيممة، مثممل األحاديممث السياسممية 
كبمممار صمممناع السياسمممة ممممن رؤسممماء ووزراء وحكمممام، سمممواء تلمممك ولقممماءات 

التي سجلت من خالل اللقاءات أو البرامج داخل األستديوهات، أو تلمك 
 التي سجلت من مواقع األحداث والمنابر المختلفة. 

وهممذه المممواد تعتبممر ذات أهميممة خاصممة ألنهمما تحمممل سممجاًل حيممًا 
لحقممب المختلفممة. وقممد لتمماريع المموطن بأصمموات صممناعه الحقيقيممين عبممر ا

فمي بعمض المناسمبات مهممة ظلت اإلذاعمة تقمدم بعضمًا ممن همذه الممواد ال
الوطنية، السميما فمي ذكمر  االسمتقالل فمي األول ممن كمانون ثماني ينماير 

لممى جانممب أصمموات القممادة السممودانيين فممإن هممذه الوحممدة  مممن كممل عممام. وال
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وتحمموي  .109تحموي تسممجيالت نمادرة لكثيممر ممن زعممماء العمالم التمماريخيين 
وحممدة الغنمماء والموسمميقى تسممجيالت لجميممع األغنيممات السممودانية منممذ أول 

( حتمى آخمر عممل أحمةد المصةطفبأغنية سجلت باإلذاعة وهمي للفنمان )
غنممائي تممم تسممجله فممي ااونممة األخيممرة. كممما أن هممذه الوحممدة تحمموي عممددًا 
ضممممخمًا مممممن األغنيممممات األجنبيممممة، التممممي تممممأتي علممممى رأس القائمممممة فيهمممما 

يات العربية من مصرية ولبنانية وسورية وخليجية وغيرهما وأصمنافًا األغن
 من الموسيقى الغربية واألفريقية. 

أمممما الوحمممدة الثالثمممة وهمممي وحمممدة البمممرامج والممممواد الدينيمممة فقمممد تمممم 
أشمممرطة البمممرامج اليوميمممة  تخصيصمممها لنممموعين ممممن الممممواد اإلذاعيمممة همممي 
مثممل بممرامج المنوعممات  التممي تقممدم مممن خممالل الممدورات اإلذاعيممة المختلفممة

والبمرامج الثقافيمة وبمرامج المدراما والرياضمة، والممواد ذات الطمابع الممديني، 
التي تذخر بها مكتبة اإلذاعمة، مثمل تسمجيالت القمرآن الكمريم واألحاديمث 
الدينيممة، والمممدائح النبويممة، واحتفمماالت المولممد النبمموي الشممريف، واألذكممار 

التمممي ظلمممت اإلذاعمممة السمممودانية واألشمممعار الصممموفية، وصممملوات الكنمممائس 
تقممدمها علممى مممد  تاريخهمما مشمماركًة للمسمميحيين فممي أعيمماد الممميالد وشممم 

 النسيم وغيرها. 

                                                      
لهمممم تسمممجيالت خاصمممة باإلذاعمممة السمممودانية لمممد  زيمممارتهم أشمممهر الزعمممماء المممراحلين المممذين  109

للسممممودان هممممم اإلمبراطممممور هيالسيالسممممي، ليونيممممد برجنيممممف، جوزيممممف بممممروز تيتممممو، وجمممممال عبممممد 
 الناصر.
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ينممممت مكتبممممة اإلذاعممممة عممممددًا مممممن الممممموظفين عى وطمممموال مسمممميرتها 
ألداء العممممل اليمممومي. وممممن مهمممامهم إعطممماء األشمممرطة أرقاممممًا متسلسممملة 

جممة. وتفخممر مكتبممة اإلذاعممة تسممهل عمليممة إدخالهمما واسممتخراجها عنممد الحا
بوجممود كوكبممة مممن اإلذاعيممين الممذين حممذقوا هممذا النمموع مممن العمممل الشمماق، 
حتى أصبح بعضهم وكأنه جزء من همذه المكتبمة، يحفمظ أرقمام أشمرطتها 
عممن ظهممر قلممب. وال يممذكر أحممد مكتبممة اإلذاعممة دون أن يشممير إلممى السممر 

، ومحممد عممر بشير، وعباس الطيمب، والسمر إبمراهيم، وسميد عبمد الكمريم
 حمزة. حيث ظل كل واحد منهم مرجعًا في أرقام األشرطة.

 
  مكتبة بخيت

تعتبر هذه المكتبة الفريدة ممن نوعهما فمي إذاعمات العمالم. وذلمك 
ألنهمممما ارتبطممممت ارتباطممممًا وجممممدانيًا وروحيممممًا بشخصممممية إنسممممان ولممممم تممممرتبط 

بخيةةةت أحمةةةد باإلذاعمممة. وهمممذا اإلنسمممان همممو رجمممل فنمممان مطبممموع اسممممه )
(. دخممممل بخيممممت إذاعممممة أم درمممممان كأحممممد فنيممممي الصمممموت، الممممذين اهيمإبةةةةر 

يقومممون بتسممجيل البممرامج وعمممل اإلذاعممات الحيممة كتنفيممذ نشممرات األخبممار 
وغيرهمما. وممما أن دخممل اإلذاعممة حتممى أحممس الجميممع بمواهبممه فممي مجممال 
تقممديم البممرامج الموسمميقية. وشمميئًا فشمميئًا أتاحممت لممه اإلذاعممة أن يبممدع فممي 

رتبط بتقمممممديم البمممممرامج الموسممممميقية التمممممي تهمممممتم بالغنممممماء ذلمممممك المجمممممال، فممممما
األفريقمي والغربمي. لممم يضمارعه أحمد طمموال تماريع اإلذاعمة فممي تقمديم هممذا 
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سماعده  النمط ممن الموسميقى المحبمب لمد  قطاعمات كبيمرة ممن الشمباب.
في ذلمك طبيعمة نشمأته الخاصمة، حيمث إنمه ينتممي إلمى بقعمة طروبمة ممن 

 بقاع السودان وهي الجنوب. 
وظل بخيت يحتفظ فمي مكتبتمه بروائمع األشمرطة واألسمطوانات. 
وكان الممون األساسي إلذاعة ركن الجنوب عنمدما كانمت تبمث برامجهما 
من أستديوهات إذاعة أم درمان. وانتقلت إذاعمة ركمن الجنموب إلمى جوبما 
وبقممي بخيممت داخممل مكتبتممه التممي بممدت وكأنهمما قممد فصمملت علممى حجمممه. 

ي العمممالم، ال تتعمممد  مسممماحتها متمممرين فمممي فهمممي أصمممغر مكتبمممة إذاعيمممة فممم
(. Eثالثممة. وتقممع فممي مممدخل األسممتديوهات القديمممة بممالقرب مممن أسممتديو )

وقد امت ت رفوفها الصغيرة التي وضمعت علمى جوانبهما الثالثمة أشمرطة 
 تضم أروع المواد اإلذاعية. 

أنممه ال يجممرؤ أحممد علممى ولوجهمما إال  فممي مكتبممة بخيممت والطريممف
ي يجلمممس عنمممد ممممدخلها فتمتلمممئ بسممماكنها الوحيمممد المممذي ، المممذنفُسمممهُ  بخيمممت

يظل يوميًا يتأمل ذلك التاريع المحفول بين الرفوف. وهذه المكتبة غنية 
باإلبممداع الخصوصممي، الممذي ال يعممرف أحممد مممن اإلذاعيممين متممى وكيممف 
سممممجل، بممممل ومممممن أيممممن أتممممى بممممه بخيممممت! إال أن العممممارفين لقيمممممة التممممراث 

يلتمسون ممن حارسمها المنيمع إعطماءهم  الموجود داخل هذه المكتبة ظلوا
بعممممض األشممممرطة ليسممممتخدموها فممممي بممممرامجهم. وظممممل بخيممممت دؤوبممممًا فممممي 
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مالحقممة أشممرطة مكتبتممه التممي ال يممدعها تبيممت خممارج اإلذاعممة مهممما تكممن 
  الظروف.

 
 إدارة اإلنتاس التجاري واالستثمار

هممممذه اإلدارة تضممممم القسممممم التجمممماري واإلدارة االقتصممممادية للهيئممممة 
المكتمممب التجممماري همممو لإلذاعمممة التمممي أنشمممئت حمممديثًا. حيمممث إن  القوميمممة

الجهمممة المختصمممة بإنتممماج اإلعالنمممات وممممواد اإلذاعيمممة والتلفزيونيمممة التمممي 
تعرض للتسويق بغرض جلب المال الالزم للجهمازين المذين ينفقمان كثيمرًا 
ويسممممتهلكان ميزانيممممًة ضممممخمًة مممممن خزينممممة الدولممممة. وقممممد تأسممممس المكتممممب 

 م. 9161حكومة مايو التجاري بعد قيام 
وقد ُخطمط للمكتمب التجماري أن يقموم باإلنتماج الفنمي والتسمويق، 
إال أنه لم يؤد دوره المطلوب طوال سنوات البداية. حيث انحصر عملمه 
في شيئين أساسيين هما إنتاج اإلعالنات التجارية التي تبمث ممن خمالل 

ة الكاسميت اإلذاعة والتلفزيون وتسجيل بعض المواد الغنائية علمى أشمرط
 للراغبين في شرائها، مقابل ثمن زهيد لم يكن يغطي نفقات اإلنتاج. 

وثبمممممت أن  ذلمممممك المممممدور لمممممم يكمممممن كافيمممممًا لتممممموفير الممممممال المممممالزم 
لمتطلبممات العمممل اإلذاعممي والتلفزيمموني الماليممة. إال أن المكتممب التجمماري 
ظل يؤدي ذلك الدور المنوط بمه منمذ نشمأته. وتطممع اإلذاعمة فمي تفعيمل 

لك الدور في المستقبل. وبعمد صمدور قمانون المصمنفات وحقموق األداء ذ
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العلنمي لممم يعمد بمقممدور المكتمب التجمماري تسمجيل األغنيممات علمى أشممرطة 
الكاسيت، ألن هذا العمل صار محكومًا باللوائح والقوانين، مما يقتضمي 

ولمذا فقمد اسمتمر . وضع حساب لحقوق المؤلفين والموسيقيين والمطمربين
  .110لتجاري في إنتاج اإلعالنات لإلذاعة والتلفزيون المكتب ا

ورغممم أن العديممد مممن شممركات اإلعممالن قممد ظهممرت فممي السمماحة 
إال أن المكتممب التجمماري قممد حممافظ علممى مسممتو  زبائنممه، خصوصممًا فيممما 
يتعلمممق باإلعالنمممات الخاصمممة بالمسمممرح والمؤسسمممات الحكوميمممة األخمممر . 

ى إدارة كاملممممة لإلنتمممماج ومممممع بدايممممة عقممممد التسممممعينات تحممممول المكتممممب إلمممم
التجاري وظل يمارس دوره الذي لم يختلمف كثيمرًا عمن دوره السمابق، ممع 
الفمممارق فمممي طبيعمممة العممممل الموكمممول إليمممه فمممي همممذه المرحلمممة. وقمممد عممممل 

عيد الخانجي، صخر محمد صال  فهمةي، بالمكتب التجاري كل من  )
 (، وعدد آخر من الفنيين والموظفين اإلذاعيين.أحمد قيلي
 

 
 
 
 
 
 
                                                      
 أقامت الهيئة القومية لإلذاعة شركة إنتاجه برامجي تعمل تجاريًا لتحقيق عائده مالي للهيئة. 110
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 الفصل الرابع
 قضايا وأحداث إذاعية 

  
ل ص ب عح اأ الم  دمً ب ت و  ة  ةكدان  ال دم الذاتوو  ))

ل ووودم اءةووو   بةن وووت  ل ص لووو ،   وووص  ت ووودل إي ة وووصٌ ُاووو 
                 .(( ةرت شص ةس  لال دة  إ ا مل  رتدظف هشكٍ  

 لبروفيسور علي محمد شمو[]ا
 وزير الثقافة واإلعالم األسبق

----4--------------------- 

ال شممك أن  لإلذاعممة خصوصمميتها وطبيعتهمما المتميممزة ومفرداتهمما 
التممي ال يممتم التعامممل بهمما إال داخلهمما. حيممث يجممد اإلنسممان الممذي يتعامممل 

عمممن  معهممما أنمممه بمممين كوكبمممةه ممممن النممماس جمعمممتهم طبيعمممة المهنمممة، رغمممماً 
اخممتالف مشمماربهم وتخصصمماتهم. فممال يسممير دوالب العمممل اإلذاعممي إال 
بتوافر عدد من التخصصات كمالفنيين والمهندسمين والمخمرجين والفنمانين 
والُكتممماب والمحمممررين والشمممعراء والممثلمممين والبمممرامجيين والسمممائقين وعممممال 

بكمممل همممذه األنمممماط ممممن  الصممميانة وغيمممرهم. ولمممذلك فأروقمممة اإلذاعمممة تكمممتظ
شر يوميًا وعلى مدار ساعات عملها. واإلذاعة بهذا ال تعرف تكديس الب
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المواد بين أضابير الورق، وال التقوقع بين جدران المكاتب كما هو حال 
نممما تفممرض طبيعممة المهنممة علممى كممل العمماملين  بعممض المرافممق األخممر ، وال
فيهمممما أن يكونممممموا بمواقممممع العطممممماء الحقيقمممممي التممممي غالبمممممًا ممممما تكمممممون همممممي 

ات. ووسط هذا التفرد في طبيعة المهنة اإلذاعيمة، نجمد بعمض األستديوه
األقسممام التممي ال نجممد لهمما شممبيهًا فممي المؤسسممات األخممر ، ولممذا نتوقممف 

 عندها في هذا الفصل من الكتاب.
 

 الدورات اإلذاعية
تعممل اإلذاعممة السممودانية بنظممام الممدورات اإلذاعيممة، التممي تسممتمر 

تهممماء كمممل دورة إذاعيمممة تعقمممد إدارة البمممرامج فيهممما لممممدة أربعمممة أشمممهر. وبان
البرامج اجتماعاته مكثفة لمناقشة مقترحمات المدورة الجديمدة. وممن خمالل 
يجابيات البرامج التمي  هذه االجتماعات ُيناقش رؤساء األقسام سلبيات وال

 ُقدمت خالل الدورة المنصرمة. 
ويقوم كمل قسمم بمناقشمة مقترحمات برامجمه الجديمدة أواًل، ثمم بعمد 

المبدئيمة فممي داخمل القسممم ُترفمع إلممى لجنمة البممرامج العليما بغممرض  إجازتهما
جازتهممما بصمممورتها النهائيمممة. وفمممي همممذه المرحلمممة يقممموم رؤسممماء  مناقشمممتها وال
األقسام بالدفاع عن مقترحات أقسامهم في شكله أشمبه بمناقشمة الرسمائل 

. حيممممث يوضمممممح مقمممممدم االقتممممراح أهميمممممة فكمممممرة Vivaالعلميممممة بالجامعمممممات 
ي تقمممدم بمممه، ومممما همممو الجديمممد المتوقمممع ممممن همممذا البرنمممامج، البرنمممامج المممذ
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وكيفيممة اإلخممراج، وشممكل المممادة المممراد عرضممها مممن خاللممه وهكممذا. وبعممد 
أن ُتجيممز لجنممة البممرامج مقترحممات الممدورة يقمموم كممل رئمميس قسممم بإخطممار 
األفراد الذين تمت إجازة مقترحاتهم بغرض اإلعداد والتسمجيل قبمل بدايمة 

اٌت خاصة درجمت اإلذاعمة السمودانية علمى عقمدها فمي الدورة. وهناك دور 
كل عام على رأسها دورة رمضان. وهي دورٌة متفردة تسمتعد لهما اإلذاعمة 
طمموال العممام حيممث يكممون شممكل البممرامج فيهمما متفممردًا، ويتنممافس اإلذاعيممون 

 في ابتكارم برامج خاصة بهذا الشهر. 
فمممي كمممل وهممي ُتقمممدم مممرتين وهنمماك دورة العيمممد القصمميرة األجمممل، 

 عام، إحداها في عيد الفطر والثانية في عيد األضحى. وهي فمي معظمم
. ورغممًا عممن قصمرها إال أنهمما تجميء فممي ال تتعممد  األربعمة أيمماماألحيمان 
التممي يكممون قاسمممها المشممترك بممالبرامج الترفيهيممة المنتقمماة  مليئممةً  كممل عممام

ُيقمدم  األعظم هو فن الغناء الذي ُيولع به السمودانيون، خصوصمًا عنمدما
من خمالل اللقماءات الفنيمة والسمهرات التمي يشمارك فيهما كبمار المطمربين، 

المممواد الطريفممة ذات الطممابع الخمماص. وفممي كثيممره مممن كممذلك ُتقممدم فيهمما و 
األحيان تقوم اإلذاعة بتشكيل فرقه من اإلذاعيين تتبار  في تقديم برامج 

لتقممديم  العيممد. وذلممك مممن أجممل خلممق المنافسممة، التممي هممي السممالح األقممو  
 .111األجود للمستمع في مثل هذه المناسبات 

                                                      
متنافسممة هممم األسمماتذة حمزة مصممطفى الشممفيع، معتصممم أكثممر الممذين قممد ترأسمموا هممذه الفممرق ال 111

فضمل، صمالح الممدين الفاضمل، السمر محمممد عموض، ذو النممون بشمر . وكمل رئمميس فريمق يختممار 
 مجموعته.
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 هيكل البرامج
مممن أهممم أعبمماء لجنممة البممرامج العليمما باإلذاعممة وضممع هيكممل عممام 
للبممرامج يسممير بموجبممه العمممل اليممومي. وهممذا الهيكممل يكممون باالتفمماق بممين 

 كل رؤساء اإلدارات واألقسام المختلفة. 
اإلذاعيمة التمي  ومن خالل هيكل البرامج تتضمح نسمبة الخمدمات

يقمممدمها كمممل قسمممم. حيممممث إن  هنممماك بعمممض الثوابممممت التمممي ال تتغيمممر فممممي 
عةةةالم البرمجمممة اإلذاعيمممة مثمممل نشمممرات األخبمممار وبعمممض البمممرامج مثمممل  )

( وغيرهما. الرياضة، وصةباح الخيةر يةا وطنةي، ومةا يطلبةف المسةتمعون 
أما بقية البمرامج، فهمي تتغيمر حسمب المدورات، ممما يقتضمي تغييمر شمكل 

 كل اإلذاعي من دورةه إلى دورة. الهي
وعمليمممة توزيمممع البمممرامج اإلذاعيمممة تحكمهممما كثيمممر ممممن المعطيمممات 
منهممما طبيعمممة المرحلمممة السياسمممية التمممي تممممر بهممما المممبالد، ونممموع الجمهمممور 
المقصود بالبرامج، وطبيعة الموجات اإلذاعة التي تنقل اإلرسال، والفترة 

حيمممث إن لكمممل واحمممدةه همممذه الزمنيمممة التمممي تشمممهد تقمممديم المممدورة اإلذاعيمممة. 
المعطيات تأثيرها المباشر علمى نموع الخمدمات اإلذاعمات وشمكل البمرامج 

 المقدمة. 
وبنظممممرةه عاجلممممة لهياكممممل الممممدورات المتالحقممممة نجممممد أن  إذاعممممة أم 
درمممان قممدمت ممما يربممو علممى األلممف عنمموان مممن خممالل البممرامج المختلفممة. 

بًا جديممدًا، ومعلومممات وكممل عنمموانه حمممل للمسممتمعين فكممرًة جديممدة، وأسمملو 
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جديدة. وال يتصور إنساٌن حجم المعاناة التي يتعرض لها مقدم البرنامج 
وهو يبحث عن الجديد، ألنمه ببسماطة إن لمم يكمن جمديرًا بالبقماء فمصميره 
رسمالٌة رقيقمة ممن ممدير البمرامج توقمف صموته ممن الممايكرفون وربمما إلممى 

فمي حياتمه همو إيقافمه ممن  األبد. وبالطبع فإن  أخشى مما يخشماه اإلذاعمي
المايكرفون. وفي الجدول التمالي جمزٌء ممن الهيكمل العمام لبمرامج إذاعمة أم 
 درمان حسبما وضعته لجنة البرامج العليا في إحد  الدورات اإلذاعية.

 
 }الهيكل العام لبرامج اإلذاعة{

 
 ال من اليومي النسبة نوع الخدمة
 ساعة 2 ق57 %22 الغناء والموسيقى

 ساعة 2 ق42 %05 المنوعات برامج
 ساعة 2 ق42 %05 البرامج الثقافية
 ساعة 2 ق42 %05 البرامج السياسية

 ساعة 0 ق48 %01 األخبار
 ساعة 0 ق48 %01 البرامج الدرامية
 ساعة 0 ق48 %01 البرامج الدينية
 يومياً  ق32 %3 اإلعالنات
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 التدرير اإلذاعي
ب العماملين بهما داخمل ظلت إذاعة أم درممان تقمدم خمدمات تمدري

اإلذاعمممة إممممما فممممي األقسممممام المختلفممممة، كممممٌل حسممممب قسمممممه، أو فممممي داخممممل 
األستديوهات. ومعظم التدريب يتم للمذيعين والفنيمين الجمدد. فقمد درجمت 
اإلذاعمممة علمممى التعاقمممد ممممع بعمممض األسممماتذة ممممن قمممدامى اإلذاعيمممين ذوي 

ن اليةاس، يةس َمَعنةي، عبةد الةرحمالخبرة لتدريب المذيعن الجدد مثل  )
فةةةراس الطيةةةر، أحمةةةد قبةةةاني، محمةةةد صةةةال  فهمةةةي، ومحمةةةد خةةةوجلي 

 (. حيث لم يكن هناك معهد للتدريب باإلذاعة في الماضي. صالحين
ولممما تممم  إنشمماء معهممد التممدريب اإلعالمممي القممومي التممابع لمموزارة 
الثقافممة واإلعممالم جممر  تنسمميٌق بينممه وبممين اإلذاعممة إلقامممة دورات تدريبيممة 

ي مجممماالت العممممل اإلذاعمممي المختلفمممة. كانمممت اإلذاعمممة تبعمممث للعممماملين فممم
المممممممذيعين والمخممممممرجين والفنيممممممين للتممممممدريب بمعهممممممد اإلذاعممممممة والتلفزيممممممون 

 بجمهورية مصر العربية. 
وفمممي السمممنوات األخيمممرة توقفمممت همممذه البعثمممات التدريبيمممة ألسمممبابه 
عديممدة لعبممت السياسممة دورًا فيهمما. حيممث كانممت اإلذاعممة ترسممل عممددًا مممن 

املين بهممما كمممٌل حسمممب تخصصمممه للتمممدريب بمعاهمممد اإلذاعمممة العالميمممة العممم
المتخصصة في الدول الغربية والصديقة مثل بريطانيا وألمانيا والواليات 
المتحممدة األمريكيممة. وقممد اسممتفاد اإلذاعيممون فائممدًة كبيممرة مممن تلممك البعثممات 



-257- 

. علممممى أن تممممدريب العمممماملين بالخممممارج 112فممممي تطمممموير العمممممل اإلذاعممممي 
ر بعض الشروط فيمن ُيبتعمث لتلمك المدورات التدريبيمة. وممن يقتضي توف

هممذه الشممروط إجممادة اللغممة اإلنجليزيممة، مممما اسممتدعى تنظمميم دوراته فيهمما 
لإلذاعيممين بمعهممد السممودان لتعلمميم اللغممة اإلنجليزيممة. وظممل  قسممم المممذيعين 
يقمممموم بتممممدريب المممممذيعين الجممممدد فممممي دورات يعقممممدها داخممممل القسممممم حتممممى 

ول األسممتديو، والتعامممل مممع الميكروفممون، وكسممر حمماجز يتمكنمموا مممن دخمم
 البداية الذي هو أصعب مراحل عمل اإلذاعي الجديد. 

وكممما جممرت العممادة فممإن  تممدريب المممذيعين الجممدد غالبممًا ممما يبممدأ 
بشمممممكله تلقمممممائي يتمثمممممل فمممممي وضمممممعهم بالقسمممممم دون أعبممممماء ممممممع الممممممذيعين 

يهممما المتمممدربون ممممن الُقمممدامى. ويسمممتمر همممذا الوضمممع أليمممامه عديمممدة يمممأتي ف
 منازلهم ويمكثون طوال ساعات العمل اليومي ثم يعودون. 

الغمممرض ممممن همممذا البقممماء همممو مراقبمممة مممما يحمممدث داخمممل القسمممم، و 
واالحتكمماك بالعمماملين، والتعممرف علممى طبيعممة السمملوك اليممومي للمممذيعين. 
بعد ذلك يوضع الجميع في جدول التدريب الذي يختلف من مرحلة إلى 

طمممة الموضمموعة. ويكمممون التركيممز بصمممورةه عامممة علمممى مرحلممة حسممب الخ
قمممراءة نشمممرات األخبمممار والعمممدادها. حيمممث يتعمممرف المتمممدربون علمممى فنمممون 

                                                      
مممن أمثلممة تلممك االسممتفادة ممما قممام بممه المهنممدس صممالح طممه عنممدما عمماد مممن بعثتممه أللمانيمما،  112

ظمام اليمدو  التقليمد  إلمى النظمام التلقمائي حيث غي ر أسلوب العمل بأستديوهات أم درمان من الن
Automatic واعُتبممرت تلممك طفممرًة متقدمممة سمماعدت كثيممرًا فممي تيسممير مهمممة الفنيممين والمخممرجين .

 داخل األستديوهات.
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االداء ومراحممممل إعممممداد النشممممرة وفلسممممفة المحطممممة اإلذاعيممممة التممممي ينتمممممون 
إليها. وتأتي أهمية هذه النقطة من طبيعة العمل اإلذاعي في المحطمات 

أم درممممان. حيمممُث إن  السياسمممة اإلعالميمممة المملوكمممة للدولمممة ومنهممما إذاعمممة 
تضمممعها الدولمممة وفقمممًا ألولوياتهممما التمممي ينظمهممما الدسمممتور وفلسمممفة النظمممام 

 السياسي المتبع في الدولة.
كما يتضمن التدريب دوراته في إعداد البرامج المختلفمة السميما 
المنوعمممممات والبمممممرامج الثقافيمممممة، إجمممممراء الحممممموارات اإلذاعيمممممة، والمقمممممابالت 

فممة، وعمممل التغطيممات اإلذاعيممة الحيممة مممن مواقممع األحممداث وغيرهمما المختل
 من ضروب العمل اليومي. 

أدخلمممت اإلذاعمممة  لعشمممرينوخمممالل عقمممد السمممبعينيات ممممن القمممرن ا
لتكوين اتممممدريبًا لمممممذيعيها فممممي معهممممد الدراسممممات االسممممتراتيجية لتعممممريفهم بمممم
شمتراكي الهرمي للنظام السياسي الذي كمان قائممًا آنمذاك وهمو االتحماد اال

فضمممممماًل عممممممما تعلممممممموه مممممممن العمممممممل اإلذاعممممممي والتعامممممممل مممممممع السمممممموداني 
 الميكروفون، وطريقة األداء اإلذاعي.

وكممما هممو معتمماد فممإن  اإلذاعيممين الجممدد يقضممون فتممرًة تتممراوح بممين 
ستة أشمهر إلمى عمام إلتقمان فنمون العممل اإلذاعمي، ثمم بعمد ذلمك يمدخلون 

فممي معظممم األحيممان يبممدأ عمممل إلممى األسممتديوهات لتقممديم المممواد الحيممة. و 
الممممذيع برفقمممة أحمممد المممزمالء القمممدامى ليسمممتفيد ممممن خبرتمممه العمليمممة. وفمممي 
األستديوهات يقضون فترة مراقبة تمتد بين العام والعامين يمارسون فيهما 
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األعممممال السمممهلة، ثمممم يتطمممورون إلمممى الممممواد الصمممعبة والتمممي تمممأتي علمممى 
رة األخبمممممار الرئيسمممممية رأسمممممها قمممممراءُة نشمممممرات األخبمممممار. والمممممذي يقمممممرأ نشممممم

خصوصمممًا أخبمممار الثالثمممة يعتبمممر قمممد وصمممل إلمممى حمممد النضمممج اإلذاعمممي. 
ووسممط هممذه الممنظم والقيممود توجممد بعممض الحمماالت الفرديممة النممادرة التممي لممم 
نممما نزلمموا إلممى  يمممر أصممحابها بكممل تلممك الفتممرات الطويلممة مممن التممدريب، وال

 .113بعد التحاقهم باإلذاعة المايكرفون في فتراته وجيزة
 

  محرقة األسطوانات
كانت اإلذاعة في بداياتها تقمدم الممواد حيمًة علمى الهمواء، ثمم مما 

م. ثمم 0949لبثت أن أدخلت نظام التسجيل على األسمطوانات فمي عمام 
م أدخلممت نظممام التسممجيل 0957بعممد انتقالهمما إلممى مقرهمما الممدائم فممي عممام 
 على األشرطة المغنطيسية ذات البكرات. 

عممممة قامممممت بنقممممل المممممواد اإلذاعيممممة مممممن وبعممممد أن اسممممتقرت اإلذا 
األسممطوانات إلممى األشمممرطة المغنطيسممية التممي تتميمممز علممى األسمممطوانات 
بأنهمما أسممهل تسممجياًل وأسممهل تلعيبممًا علممى الهممواء للمسممتمع، حيممث يمكممن 

                                                      
أقرب مثال لذلك هو اإلذاعية عوضية أحممد يوسمف، حيمث دخلمت بماب اإلذاعمة ألول ممرة  113

شرةى ظهرى نفس اليوم كانت ُتسمجل أقموال الصمحف، ثمم في الساعة الثامنة صباحًا وعند الثانيةى ع
قرأت نشمرة أخبمار العاشمرة فمي صمبيحة اليموم التمالي. كمل ذلمك ألنهما كانمت موهوبمًة بمالفطرة، ولمم 

 تحتج إلى أي جهد من اإلذاعيين الذين يقومون بالتدريب يومها.
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مسممممحها والعممممادة تسممممجيلها بسممممهولة. وأصممممدر مممممدير اإلذاعممممة أمممممرًا لقسممممم 
نات إلى األشرطة الحديثة. الفنيين بالقيام بنقل جميع المواد من األسطوا

وأخبره قسم الفنيين بأن هذه العملية تحتاج إلى جهمده كبيمر ووقمته طويمل 
 حتى تتم بشكلها الصحيح. 

وبممدأ العمممل الممذي اسممتغرق شممهورًا بممذل فيهمما الفنيممون أقصممى ممما 
لديهم من جهمود، ونقلموا كثيمرًا ممن الممواد التمي كانمت باألسمطوانات. بعمد 

بجمع كل األسطوانات التي بالمكتبمة وحرقهما فمي  ذلك أمر السيد المدير
ركممممنه مممممن أركممممان اإلذاعممممة. وذلممممك حسممممب رأيممممه لعممممدم وجممممود مكممممان لهمممما 

وُأشمعلت  .114بالمكتبة التي ستوضع فيها األشرطة المغنطيسية الجديدة 
 النيران في أكوام األسطوانات في ركنه قصيه من أركان سور اإلذاعة. 

تصماعد وسمط المدخان الكثيمف في تلك اللحظمة وألسمنة اللهيمب ت
( وهو من الفنيين الذين عملوا باإلذاعمة بعمد موسب النورجاء المرحوم )

(. موسةةب إبةةراهيم، ود الفيةةل، وكمةةال جةةابرالرعيممل األول الممذي ضممم  )
حيممث التحممق النممور موسممى باإلذاعممة فممي تلممك الفتممرة وهممو صممبي  صممغير 

ك اإلذاعمي. شماهد أحضره والده الذي كان يعمل ُشرطيًا ليعممل فمي السمل
النممممور موسمممممى تلممممك النيمممممران المضممممرمة، فسمممممأل الحاضممممرين عمممممن سمممممبب 

إن  السةةيد خةةاطر أبةةو بكةةر مةةدير اإلذاعةةة قةةد أمةةر ))الحريممق، فقممالوا لممه  

                                                      
ية ثممممم حممممرق كممممان قممممرار نقممممل المممممواد اإلذاعيممممة مممممن األسممممطوانات إلممممى األشممممرطة المغنطيسمممم 114

 األسطوانات قد صدر من السيد خاطر أبو بكر مدير اإلذاعة.
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. لممم يتمالممك ((بحةةرق جميةةع األسةةطوانات، وهةةو اين ينفةةذ مةةا أمةةر بةةف
النور نفسمه، وأخمذ يبكمي ويولمول حتمى سمقط علمى األرض مغشميًا عليمه. 

 تممف الحاضممرون مممن حولممه يحمماولون تخفيممف وطممأة الصممدمة والحممزن وال
 ينسع تلك األسطوانات.  على زميلهم الذي قضى معظم أيامه

وبعد أن فاق الجميمع ممن همول الموقمف عرفموا أن  تلمك الممدامع 
كمان لهمما ممما يبررهمما، حيمث إن  النممور قممد أخبممرهم بمأن كثيممرًا مممن المممواد لممم 

د تعجمل فمي قمرار حمرق األسمطوانات، وبمذلك يتم نقلها بعمد وأن الممدير قم
 فإن  تراثًا ثمينًا يكون قد ضاع في وهج اللهيب. 

ورغمًا عمن تأكيمد األسمتاذ خماطر أبمو بكمر بمأن  جميمع الممواد قمد 
تممم  نقلهمما باألشممرطة إال أن  العممارفين ببممواطن األمممور قممد أكممدوا أن  هنمماك 

المغنطيسية، وهمي تحموي تراثمًا مواد كثيرًة جدًا لم يتم نقلها إلى األشرطة 
نادرًا من الغناء والموسيقى واألحاديمث المرتبطمة بفتمرة النضمال ممن أجمل 

كممان الفنيممون أمثممال موسممى إبممراهيم وود الفيممل وكمممال جممابر و االسممتقالل. 
والنور موسى أكثمر النماس إدراكمًا لتلمك الحقيقمة ألنهمم همم المذين سمجلوها 

كممان األسممتاذ خمماطر أبممو بكممر قممد علممى األسممطوانات. وفممي حقيقممة األمممر 
أفقممد السممودان ثممروة  ممممااتخممذ ذلممك القممرار الفممردي دون أن يستشممير أحممدًا 

 .115نادرة، ألن صناعها فارقوا الحياة عندما ُأشعلت فيها النيران 

                                                      
كان من أندر المواد التي أحرقها خاطر أبو بكر ولمم ُيعثمر لهما علمى أي تسمجيل فيمما بعمد  115

هممي أغنيممات سممجلتها اإلذاعممة للفنممان الراحممل كرومممة بمصمماحبة األوركسممترا الموسمميقية. حيممث لممم 
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 مس  جميع تالوات القرآن
مممع قممارئي القممرآن  كانممت اإلذاعممة السممودانية فممي الماضممي تتعاقممد

حيًا على الهواء من داخل أسمتديو البمث المباشمر. الكريم ليقوموا بقراءته 
وتممتم هممذه القممراءات بالتنمماوب بممين القممارئين المعتمممدين لممد  اإلذاعممة وهممم 

عةةةوض عمةةةر، وصةةةدي  أحمةةةد حمةةةدون، ومحمةةةود سةةةامي، الشممميوخ  )
 (. ومحمد بابكر

التالوة، ويقرأ ما يتيسمر  ففي كل صباحه يأتي القارو الذي عليه
يمممذهب  ى الهممواء مباشممرًة لممممدة ربممع سمماعة. ثممملممه مممن القممرآن الكمممريم علمم

ليأتي شيٌع آخمر فمي المسماء يقمدم تمالوة المسماء ممن السماعة السمابعة إال 
ُرُبعممًا حتممى السممابعة. كانممت اإلذاعممة تممدفع أجممرًا ماليممًا لكممل قممارو بصممورة 

 بالتالوة.  منتظمة، مقابل مشاركته
وبعمممممد فتمممممرةه ممممممن المممممزمن رأت اإلذاعمممممة أن تقممممموم بتسمممممجيل همممممذه 
الممتالوات بحجممرة المراقبممة أثنمماء تقممديمها علممى الهممواء حتممى ال يضمميع هممذا 
الجهممُد هبمماًء. ولممم ينشممأ ذلممك القممرار مممن فممراغ، حيممث إن  طبيعممة العمليممة 
. اإلذاعيممة تتطلممب الدقممة والحممذر واالحتيمماط لكممل الظممروف غيممر المتوقعممة
ى وبدأت بالفعل تسجل تالوات القرآن الكريم، وقطعمت شموطًا بعيمدًا، حتم

 جمعت حصيلًة محترمًة من األشرطة بأصواتم مختلف القارئين.

                                                                                                             

ته باألوركسترا إال تلك المواد التي أحرقت. وكان كرومة قبلهما ُيعهد عن كرومة أن غنى في حيا
 .كرومة باألوركسترا يغني باإليقاع والرق فقط. وبذلك ُحرم أبناء السودان من سماع
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وفي يوم من األيام الحظ الشيع محممد بمابكر بمحمض الصمدفة 
إلمممى ممممدير  أن اإلذاعمممة كانمممت تسمممجل أثنممماء قراءتمممه علمممى الهمممواء، فمممذهب

يًا أن  اإلذاعممممة عنممممدما تكمممممل  عم االسممممتعالمات غاضممممبًا، وتظىل مممممى إليممممه، ُمممممد 
همممما حتمممممًا ستسممممتغني عممممن خدماتممممه وخممممدمات زمالئممممه تسممممجيل القممممرآن فإن

القارئين، ومن شأن ذلك أن يحمرمهم ممن األجمر الممالي المذي يتقاضمونه 
 عند كل قراءة حية. 

واتصممل مممدير االسممتعالمات بمممدير اإلذاعممة الممذي أكممد أن هممذا 
التخممممموف ال أسممممماس لمممممه ممممممن الصمممممحة. حيمممممث إن  اإلذاعمممممة ال يمكمممممن أن 

ممما دامممت علممى قيممد الحيمماة، وكممُل ممما فممي تسممتغني عممن خممدمات القممارئين 
األمممممر أن  اإلذاعممممة تريممممد توثيممممق المممممادة المذاعممممة حتممممى ال تقممممع فممممي أي 
محظمممموره أو حممممرج، وحتممممى إذاممممما أخطممممأ القممممارو فممممإن  األسمممملوب الوحيممممد 
الكتشممماف ذلمممك الخطمممأ وإلقناعمممه بتصمممحيح نفسمممه همممو الرجممموع إلمممى ذلمممك 

 التسجيل الذي يتم على الهواء. 
اعممممة عممممددًا مممممن التبريممممرات، منهمممما أن اإلذاعممممة وسمممماق مممممدير اإلذ

تسممممجل حتممممى نشممممرات األخبممممار أثنمممماء إذاعتهمممما علممممى الهممممواء كجممممزءه مممممن 
  االحتياط، ثم تمسحها بعد فترةه من الزمن.

مدم معمه ُكمُل  ورغمًا عن كل تلك الُحجمج لمم يقتنمع الشميع، ولمم ُتجُّ
أكمدا لمه  التبريرات التمي سماقها ممدير اإلذاعمة وممديُر االسمتعالمات المذينم 

 أن  اإلذاعة لن تستغني في يوم من األيمام عمن خدماتمه وخمدمات زمالئمه
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. ولكممن  الشمميع مممن القممراء الممذين هممم فممي األصممل ال يزيممدون عممن الثالثممة
أصر  على طلبه بمسح جميع هذه التالوات التي سجلتها اإلذاعة. وقمال 

 هم. إنهم لن يتعاونوا معها إذا لم تقم بمسح تلك األشرطة بحضور 
ولممما لممم ُتجممدم كممل المحمماوالت، رضممع مممدير االسممتعالمات لتلممك 
الرغبة وأمر مدير اإلذاعة بمسح جميع أشرطة القرآن التي ُسجلت بتلمك 

وكانت مفاجمأة القمدر أنمه بمجمرد أن أكملمت اإلذاعمة مسمح تلمك  الطريقة.
األشرطة ُتوفي القارو الشيع محمد بمابكر المذي كانمت جميمع قراءاتمه قمد 

بالفعممل ممما عممدا شممريطين فقممط هممما اللممذان ممما زاال يممذاعان حتممى ُمسممحت 
يومنمما هممذا مممن راديممو أم درمممان. وضمماع كممل ذلممك الكنممز الثمممين المتمثممل 

  في صوته الجميل وتالوته العذبة.
 

 حرق أستديوهات اإلذاعة
بعد أن سعدت اإلذاعة بافتتاح عدد جديد من األستديوهات في 

هات الجديممدة باإلذاعممة تعمممل لمممدة م اسممتمرت تلممك األسممتديو 0976عممام 
وقبممل أن يممدخلها بعممض اإلذاعيممين تعرضممت لحريممق  ،أربعممة أشممهر فقممط

. 116م0976مدمر في صمبيحة اليموم الثماني ممن شمهر تمموز يوليمو عمام 
تممروح ضممحية ذلممك الحريممق الممذي لممم  وكممادت اإلذاعممة السممودانية كل همما أن

نمممما كمممان لمممه ممممدبروه ممممن المنتممممين إلحممم د  الحركمممات يكمممن مصمممادفًة، وال
                                                      
 هذه األستديوهات هي أستديو كرومة وأستديو سرور وأستديو الفالتية وأستديو خليل فرح. 116
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االنقالبيمة السمماعية لإلطاحممة بنظمام جعفممر نميممري القمائم آنممذاك. احترقممت 
مممممن جممممر اء ذلممممك الحممممادث أعممممداٌد ضممممخمة مممممن أشممممرطة التسممممجيل النممممادرة 
باإلذاعممة، مممن بينهمما أغنيمماٌت لعممدد مممن الفنممانين، وبعممض البممرامج القديمممة 

إلممى  التممي استضممافت فيهمما اإلذاعممة نجمموم الغنمماء والرياضممة واألدب وممما
وعنممممد حصممممر الخسممممائر تأكممممد لإلذاعممممة أن تلممممك المممممواد ال يمكممممن  ذلممممك.

تعويضممها أبممدًا. حيممث امتممدت النيممران مممن المكتبممة إلممى الُغممرف المجمماورة 
التي كانت تحوي بعض المكاتب، فتصمدعت جمدران المبماني، وتشموهت 

 األثاثات بشكله فظيع. وعم  الهرج والفوضى. 
واإلعمممالم بالتشممماور ممممع وزارة وعلمممى الفمممور كونمممت وزارة الثقافمممة 

المالية واالقتصماد لجنمًة لحصمر الخسمائر وتقمويم الموقمف، أسمهمت فيهما 
قمموات الشممرطة التممي ظلممت مرابطممًة طمموال أيممام الحصممر بمبنممى اإلذاعممة. 

 وأعلنت اللجنة نتائج أعمالها التي ُرفعت إلى وزير الداخلية. 
ن أن ومن خمالل الحصمر ثبمت أن  تلمك الخسمائر كانمت أكبمر مم

تتحملها ميزانيُة اإلذاعة المتواضعة. ومما كمان أممام الدولمة ممن خيمار إال 
أن تتممدخل لمعالجممة األمممر فصممدر قممراٌر مممن القصممر الجمهمموري يقضممي 

. في إعادة ترميم المبماني واألجهمزة بأسمرع 117بأن تسهم بعض الوزارات 
  فرصةه ممكنة.

                                                      
 قافة واإلعالم.وزارتا المالية واالقتصاد الوطني والث 117
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اليممموم العصممميب جميمممع  كمممان ممممن الممكمممن أن تحتمممرق فمممي ذلمممك
شمممرطة اإلذاعمممة والممممواد التمممي فمممي داخمممل المكتبمممة الصممموتية، وذلمممك ألن أ

المكتبة لم تكن بعيمدة عمن موقمع األسمتديوهات المحترقمة. بمل كانمت همي 
أقممرب المبممماني إليهمما ال تفصممملها عنهمما إال بعمممض المكاتممب التمممي يشمممغلها 

 قسم األخبار وقسم المهندسين وقسم االلتقاط السياسي. 
دث صدر قراٌر من مدير اإلذاعة بنقل بعد شهره من ذلك الحاو 

م. 0957المكتبة من تلك المباني التي ظلت فيهما منمذ إنشمائها فمي عمام 
ولعل ذلك الحادث، ورغم الخسائر التي نجمت عنه قمد أتمى بثممرةه طيبمة 

 بنقل المكتبة.  المهمهي ذلك القرار 
وللحقيقممة فقممد كمممان مشممروع المكتبمممة الجديممدة معمممدًا سمملفًا، ولكمممن  

وف ذلك الحريمق قمد عجلمت بماألمر، وأدت إلمى إصمدار القمرار المذي ظر 
ولم يمضم عاٌم على ذلك الحريق المذي كل مف . 118 بدأ تنفيذه على الفور

األسمتوديوهات قمد أُعيمدى ترميمهما بكاملهما  اإلذاعة الكثير حتمى كانمت تلمك
 م.0977أيار مايو عام  27وافُتتمحىتُّ مرًة أخر  في يوم 

 
 ذاعةطائرة تقصف اإل

م كمممان عمممدد ممممن 0984آذار ممممارس  06فمممي صمممبيحة الجمعمممة 
األطفمممممال يتوجهمممممون صممممموب مبنمممممى اإلذاعمممممة كعمممممادتهم لتسمممممجيل برنمممممامج 

                                                      
 ُبنيى المقر الجديد للمكتبة تحت األرض تحسبًا لمثل هذه المفاج ت مستقباًل. 118
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األطفال. وجرت العمادة أن تسمجل الحلقمات فمي السماعة العاشمرة صمباحًا 
لتمممذاع فمممي السممماعة الثامنمممة والنصمممف ممممن صمممبيحة الجمعمممة التمممي تليهممما. 

 تسجيل بتلعيب شعار البرنامج. ، وبدأ الBودخل الجميع أستديو 
كمممان الجميمممع واقفمممين يسمممجلون فقمممرات البرنمممامج، وفجمممأًة وجمممدوا 
أنفسمممممممهم مطمممممممروحين تحمممممممت الكراسمممممممي والترابيمممممممز ممممممممن همممممممول القصمممممممف 
الصممممماروخي ودوي الرصممممماص المممممذي صمممممم  آذان الجميمممممع، وتصممممماعدت 

 سحب الدخان الكثيف الذي عم  أرجاء المكان. 
ك أحممد نفسممه. فهممدير القصممف لممم يصممدق أحممد أذنيممه، ولممم يتمالمم

كان أقو  وأسرع حتى من مجرد التفكير في مصمدره أو أسمباب حدوثمه. 
ولم يكن بمقدور أحد أن يفسر ما يحدث في تلك اللحظة. وهرع الجميع 
نحممممو البوابممممات الرئيسممممية عبممممر الممممممرات الضمممميقة وسممممط اهتممممزاز المبنممممى 

نمة اللمون غطمت العتيق. كانت سمماء اإلذاعمة قمد تلبمدت بغيمومه كثيفمة داك
كممل معممالم المبنممى. ولممم يعممرف األطفممال إلممى أيممن يلتجئممون، وال الفنيممون 
والمهندسمممون المممذين تجمهمممروا خمممارج ممممدخل االسمممتقبال المممداخلي لإلذاعمممة 

 يرقبون طوق النجاة. 
كمممان أزيمممز الطمممائرة مممماثاًل للعيمممان، وكمممل الحاضمممرين يشممماهدونها 

ممممممات البيممممموت. تطيمممممر بمممممبطءه وعلمممممى ارتفممممماعه ممممممنخفض يكممممماد ُيالممممممس ها
أسممقطت الطممائرة صممواريخها علممى مبنممى اإلذاعممة، واتجهممت مباشممرًة نحممو 
الشمممال، حيممث أسمممقطت مجموعممًة أخمممر  مممن الصمممواريع أصممابت منمممزل 
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والسميد حسمن  ( المواجمه لبوابمة اإلذاعمة مباشمرًة.حسن عوض هللاالسميد )
عمموض هللا هممو أحممد السياسمميين البممارزين بالسممودان، وكممان مناوئممًا لحكممم 

ر نميمممري المممذي انقلمممب علمممى السممملطة المنتخبمممة والتمممي يمثمممل حسمممن جعفممم
 عمموض هللا أحممد أقطابهمما بحكممم انتمائممه للحممزب االتحممادي الممديموقراطي.
وعلممى ُبعممد حمموالي مائممة متممر مممن ذلممك المنممزل أسممقطت الطممائرة صمماروخًا 

( رئممميس وزراء السممممودان الصةةةادق المهةةةديآخمممر قصمممف منمممزل السممميد )
 معارض لحكومة نميري. األسبق ورئيس حزب األمة ال

وتهمممدمت جممممدران المنممممزلين مممممن عممممدة نممممواحي. خرجممممت الجممممموع 
الغفيرة من المواطنين من داخل البيوت حيمث كمان اليموُم جمعمة، وجميمع 
السودانيين يحرصون علمى البقماء فمي منمازلهم صمباح الجمعمة، حتمى إذا 

 انتهى اإلفطار يخرجون لزيارات األقارب، أو النزهة. 
ذعورين ممن همول المفاجمأة، والكمل يستفسمر عمما كان الجميمُع مم

حدث. وبعد ساعتين ممن ذلمك القصمف وصمل إلمى مبنمى اإلذاعمة رئميس 
 الجمهوريممة وعممدد مممن قممادة القمموات المسمملحة والمموزراء يسممتطلعون األمممر.
وتجممول نميممري والوفممد المصمماحب لممه فممي أنحمماء اإلذاعممة المختلفممة وقممال 

 في أول تعليق له  

يةد المجنةون، ولكةن هللا رد  كيةد  فةي نحةر ، إنها حماقات العق)
فبةةدالع مةةن إسةةكات صةةوت السةةودان الةةذي هةةدف إليةةف، حطةةم منةةا ل 

 . ((مناصريف وبطانتف من فلول المعارضة
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كمممممان نميمممممري يعنمممممي المممممرئيس الليبمممممي معممممممر القمممممذافي، ويقصمممممد 
بمناصمممممريه السممممميد الصمممممادق المهمممممدي والسممممميد حسمممممن عممممموض هللا المممممذينم 

ا، حيمث كمان كالهمما ُعضموين بالجبهمة الوطنيمة قصفت الطمائرة منازلهمم
ممايو بقيمادة جعفمر التي كانت تقود نضااًل مسلحًا من ليبيما ضمد حكوممة 

تقمممممول تقمممممارير المخمممممابرات السمممممودانية السمممممرية إن إرسمممممال تلمممممك و نميمممممري. 
الطائرة وقصمفها لإلذاعمة قمد تمم بعمد دراسمةه مستفيضمة ممن قبمل الحكوممة 

السمباب الموجمه إليهما ممن إذاعمة الجبهمة  الليبيمة التمي ضماقت ذرعمًا بكيمل
الوطنيممة إلنقمماذ ليبيمما التممي تبممث إرسممالها مممن السممودان. حيممث كانممت تلممك 
اإلذاعممممة التمممممي تبمممممث برامجهمممما العدائيمممممة للحكوممممممة الليبيممممة علمممممى الموجمممممة 

مسمممموعة بشمممكله واضمممح فمممي معظمممم أنحممماء ليبيممما ممممما حمممدا  29القصممميرة 
ن تلمممك اإلذاعمممة تبمممث ممممن ون أمسمممؤولبالحكوممممة إلسمممكاتها. حيمممُث ظمممن ال

 داخل األستديوهات الجديدة إلذاعة أم درمان. 
وقالممممت تقممممارير المخممممابرات إن تلممممك الطممممائرة كممممان يقودهمممما أحممممد 
الطيمارين السممودانيين واسمممه السممر ُكنممة، وأنممه قمد هممرب مممن ليبيمما ثممم عمماد 
مرًة أخر  للتعامل معها. وأنه بعد أن استقبلى في السودان استقبااًل طيبًا 

سممطة سممكرتير مكتممب النائممب األول لممرئيس الجمهوريممة ورئمميس جهمماز بوا
األممن القمومي المقمدم صمالح دفمع هللا انخمرط بعمد ذلمك فمي حموار طويممل 
مممممع نائممممب الممممرئيس كانممممت نتيجتممممه أن ُعممممين طيممممارًا فممممي شممممركة الخطمممموط 
الجويممة السممودانية بدرجممة كممابتن بحكممم دراسممته وعملممه السممابق فممي قيممادة 
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وقيل إنه بعد أن قرر الخروج من السمودان تمرك  .111طائرات البوينج 
رسمممالًة سمممب  فيهممما النظمممام السممموداني وانتقمممده أشمممد االنتقممماد، ثمممم خمممرج ممممن 
المبالد ليعممود إليهمما قائمدًا تلممك الطممائرة التيبلمموف التمي قصممفت اإلذاعممة فممي 

 م. 9194آذار مارس عام  96صبيحة يوم الجمعة 
سمر كنمة قمد أوردتهما كانت هذه التفاصيل عن اشتراك الكمابتن ال

مخابرات جهاز األممن، إال أن  السمر كنمة نفسمه قمد ظهمر بعمد االنتفاضمة 
م ونفممى إلصمماق هممذه التهمممة بشخصممه جملممًة 9191الشممعبية فممي أبريممل 

وتفصمممميال. وتبقممممى الحقيقممممة أن الطممممائرة قممممد حلقممممت فممممي سممممماء أم درمممممان 
وقصممممفت اإلذاعممممة ودمممممرت بعممممض أسممممتديوهاتها دون أن ُتلحممممق خسممممائر 

حممة باإلذاعممة. وقممد أجريممت التحقيقممات فممورًا فأكممدت أن رادرات الممدفاع فاد
الجوي لم تتمكن من رصدها ال عنمد دخولهما األجمواء السمودانية وال عنمد 

  قصفها مبنى اإلذاعة.
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 ذاعا  الوئايية إلا

 املوجهة  واملتخصصة
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 الفصل الخامس

 

 الموجهة، والمتخصصة اإلذاعات الوالئية،
  

ةنذ ال  ظ  الر نشأ  او وت إٌا م اأ ا وت  املدج و  ))
 ِنو  نسو   ملختطعو  ال وتمل هكو  ل تتوع احوو .  حوذا لو  
 تووووأ  إال هت ووووو  الوووونما املتعووووم لووووص نت يف  وووود  اءةوووو  

انو   .((السٌد
 ]د. صالح الدين الفاضل[

 لسودانيةاإلذاعة لالمدير السابق 

----1--------------------- 

ون عممن إذاعممة أم درمممان منممذ الوهلممة األولممى أنهمما مسممؤولأدرك ال
الوسممميلة األنجمممع واألفضمممل لتوصممميل الممممادة اإلعالميمممة ألبنممماء السمممودان. 
ولممذا قممررت إدارتهمما إنشمماء خممدماته متخصصممة تكممون بعضممها مممن داخممل 
األسمممتديوهات وبعضمممها ممممن أقممماليم السمممودان المختلفمممة. وقمممد ُوجهمممت كمممُل 

منهما لتحقيمق أهممدافه معينمة تختلمف بمماختالف الخدممة ذاتهما. كممان إذاعمةه 
بعمممض تلمممك الخمممدمات مواكبمممًا لنشمممأة اإلذاعمممة وبعضمممها جممماء الحقمممًا فمممي 
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فتمممممرات مختلفمممممة كنتيجمممممةه للتطمممممورات العديمممممدة التمممممي طمممممرأت علمممممى العممممممل 
اإلذاعمممي. وفمممي همممذا الفصمممل نفمممرد دراسمممة خاصمممًة بكمممل واحمممدة ممممن همممذه 

 ثقت جميعها من إذاعة أم درمان. الخدمات اإلذاعية التي انب
 

 اإلذاعات الموجهة /أوالع 
وهمممذه اإلذاعمممات تشممممل البرنمممامج اإلنجليمممزي، البرنمممامج الفرنسمممي، 
البرنمممممامج السمممممواحيلي، إذاعمممممة الوحمممممدة الوطنيمممممة، إذاعمممممة صممممموت األممممممة 

 السودانية، وبعض البرامج األخر  التي توقف بعضها.
 

 البرنامج اإلنجلي ي 
م أذاعمممت اإلذاعمممة 0942اني ينممماير عمممام كمممانون ثممم 01فمممي يممموم 

. 119السودانية حديثًا باللغة اإلنجليزية بين فقرات البرنامج العربي العمام 
ولمممم يسمممتغرب المسمممتمعون ذلمممك التصمممرف حيمممث كانمممت اللغمممة اإلنجليزيمممة 
وقتهمممما معروفممممًة للجميممممع مممممن خممممالل سياسممممة الحكومممممة البريطانيممممة التممممي 

إلمى جنمب ممع الهيمنمة السياسمية.  فرضت هيمنتها الثقافية والفكريمة جنبماً 
وقد بادرت اإلذاعة أيضًا بتقديم نشرات األخبار باللغة اإلنجليزية. وكان 

 ذلك التصرف قد حدث لعدة أسباب وهي 
 

                                                      
 أنظر الفصل األول نشأة اإلذاعة(. 119
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 كان بعض القادة البريطانيين في السودان ال يعرفون اللغة العربية.  /0
 
المفروضمة  كانت معظم المكاتب الحكومية تستخدم اللغمة اإلنجليزيمة /2

علمممى دواويمممن الحكوممممة، حيمممث كانمممت القمممرارات واللممموائح تصمممدر أساسمممًا 
 باللغة اإلنجليزية.

 
كان هناك إجمماٌع بمين القمادة البريطمانيين المذين تحمدثوا لمسمتر فمنش  /3

اإلذاعممممة بالحكومممممة االبريطانيممممة أن تممممتم االسممممتفادة مممممن  مسممممؤولدوسممممون 
 انيين. اإلذاعة في نشر اللغة اإلنجليزية بين السود

 
كانممت معظممم المصممادر التممي تسممتقي منهمما اإلذاعممة أخبارهمما مصممادر  /4

إنجليزيممممممة أو مترجمممممممة إلممممممى اللغممممممة اإلنجليزيممممممة مممممممن اللغممممممات األلمانيممممممة 
 واإليطالية والبرتغالية.

 
لكممل تلممك األسممباب صممدر قممرار مممن مكتممب االتصممال العممام بممأن 

لمممه مواعيمممد بثمممه  تصمممبح الخدممممة اإلنجليزيمممة برنامجمممًا رئيسممميًا قائممممًا بذاتمممه
م، حيممث 0955المنتظمممة. وبممدأ تنفيممذ ذلممك القممرار فعليممًا فممي بدايممة عممام 

أفمممردت اإلذاعمممة مسممماحة خاصمممًة لتلمممك الخدممممة اإلذاعيمممة المسمممتقلة. كمممان 
زمممممن البرنممممامج اإلنجليممممزي نصممممف سمممماعة ُتقممممدم خاللهمممما نشممممرٌة ل خبممممار 
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عممام  وموسمميقى وأغنيممات أوربيممة. وظممل البرنممامج اإلنجليممزي مسممتقاًل إلممى
م، حيث ُأقيمت اإلذاعة الموجهة للمديريات الجنوبية، والتمي تبمث 0969

. ولمذلك 120برامجها ممن داخمل األسمتديوهات الرئيسمية إلذاعمة أم درممان 
صممدر قممراٌر مممن إدارة اإلذاعممة ووزارة اإلعممالم بممدمج البرنممامج اإلنجليممزي 

 (. ركن الجنورفي فقرات تلك اإلذاعة الجديدة )
لك الممممدمج أن  هممممذه الخدمممممة ُتبممممث للمتحممممدثين وكممممان التبريممممر لممممذ

باللغمممة اإلنجليزيمممة ومعظمهمممم ممممن أبنممماء جنممموب السمممودان. واسمممتمر همممذا 
( وُحولمت إلمى ركةن الجنةورالحال إلى أن ُألغيت تلك الخدمة الخاصمة )

إذاعمممة قائممممة بمممذاتها وُنقلمممت إلمممى مدينمممة جوبممما. وفمممي تلمممك المرحلمممة عممماد 
 إذاعة أم درمان.  البرنامج اإلنجليزي مرًة أخر  إلى

م تطورت هذه الخدممة وأصمبحت منفصملًة ممن 0991وفي عام 
إرسممال البرنممامج العممام، حيمممث أفممردت لهمما اإلذاعمممة سمماعات بممثه خاصمممة 
على موجةه قصيرةه مستقلة. وتوسعت خدماتها لتشمل إلى جانب نشمرات 
األخبار التعليقات السياسية وآراء الصمحف والمقمابالت والبمرامج الثقافيمة 

                                                      
المممممديريات الجنوبيممممة كانممممت ُتطلممممق علممممى المحافظممممات الممممثالث التممممى يتكممممون منهمممما جنمممموب  120

لشمكل اإلداري لهمذه المحافظمات السودان وهي االسمتوائية وبحمر الغمزال وأعمالى النيمل. وقمد ظمل  ا
يتغيممر حسممب الظممروف السياسممية فممي الحقممب المختلفممة التممى مممرت علممى السممودان. حيممث تحولممت 
المحافظممات الممثالث إلممى أقمماليم، ثممم تممم تقسمميمها إلممى سممتة أقمماليم، ثممم صممارت فممي النهايممة عشممر 

شممممال بحمممر واليمممات همممي  واليمممة شمممرق االسمممتوائية، غمممرب االسمممتوائية، بحمممر الجبمممل، البحيمممرات، 
 الغزال، غرب بحر الغزال، واراب، جونقلي، الوحدة، وأعالي النيل.
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الغنائيمممة المختلفمممة. وتمممم  تعيمممين بعمممض المممموظفين والبمممرامجيين، ليعملممموا و 
خصيصممممًا فممممي هممممذه الخدمممممة. وقممممد تطممممورت تبعممممًا لممممذلك الترجمممممة، التممممي 
اعتمدت إلى حده كبير على المادة الخبرية والتحليلية المذاعمة ممن خمالل 

  نشرات البرنامج العام.
 

 البرنامج الفرنسي
امممممت اإلذاعممممة بإعممممداد م ق0965فممممي شممممهر آب أغسممممطس عممممام 

برنامجه باللغة الفرنسية مدته نصف ساعة، وقدمت خالله نشرة ل خبمار 
مدتها عشر دقائق وبعمض الموسميقى واألغنيمات باللغمة الفرنسمية. وكمان 
هممذا البرنممامج يممذاُع مممرتين أسممبوعيًا. وقممد كممان الهممدف المباشممر مممن ذلممك 

لشعوب الناطقة البرنامج هو أن ُيسهم في توصيل صوت السودان إلى ا
باللغة الفرنسية في حدود السودان الغربية والجنوبيمة الغربيمة وغيرهما ممن 
البقممماع األفريقيمممة التمممي كمممان بهممما وجمممود معتبمممر لمتحمممدثي اللغمممة الفرنسمممية 

 كالسنغال، تشاد، الكميرون، والقرن األفريقي. 
ين علممى تقممديم هممذا البرنممامج هممو مسممؤولوكممان أكثممر ممما شممجع ال

ذاعممة ووصممولها إلممى تلممك البقمماع مممن قممارة أفريقيمما. ولممذلك قمموة إرسممال اإل
عنمممدما ضمممعف اإلرسمممال وأصممماب الممموهن محطممماتم التقويمممة اإلذاعيمممة بعمممد 

م توقممف البرنمممامج 0966عممامه واحممد ممممن إنشممائها أي فممي منتصمممف عممام 
الفرنسممي. وظل ممت هممذه الخدمممة اإلذاعيممة فممي طممي م النسمميان. ولممم يتشممجع 
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ال السمممممنوات الالحقمممممة إلعمممممادة ذلمممممك القمممممائمون علمممممى أممممممر اإلذاعمممممة طمممممو 
البرنممامج، نسممبًة لممما كانممت تعانيممه اإلذاعممة مممن كثممرة اإلنفمماق المممالي مممن 

 ميزانيتها المحدودة. 
م عماد البرنمامج 0989وبعد ثالثمةه وعشمرين عاممًا، أي فمي عمام 

الفرنسمممي إلمممى خارطمممة البمممرامج الخاصمممة بإذاعمممة أم درممممان. ولكنمممه عممماد 
بمممدأ يبممممُث فقراتممممه المنوعمممة علممممى الموجممممة أقمممو  وأكبممممر ممممما كممممان. حيممممث 

متمممرًا، وهمممي ممممن أقمممو  موجمممات اإلذاعمممة السمممودانية. وبمممذلك  30القصممميرة 
أصبح البرنامج الفرنسي يغطمي مسماحاته أكبمر لالسمتماع، حيمث وصمل 
إلممى معظممم القممارات شممأنه شمممأن البممرامج األخممر  التممي كسممرت الحمممواجز 

 بمطلع عقد التسعينات. 
 

 البرنامج السواحيلي
دأت اإلذاعممة السممواحيلية الموجهممة مممن أم درمممان إلممى شممعوب بمم

م، ومممممدتها نصممممف سمممماعة 0993شممممرق ووسممممط أفريقيمممما فممممي مطلممممع عممممام 
متضمممنة شمميئًا مممن  يوميممًا. وظلممت تقممدم برامجهمما المنوعممة بشممكله منممتظم

األخبمممار الخفيفمممة التمممي تتعلمممق بمتحمممدثي همممذه اللغمممة، إلمممى جانمممب بعمممض 
 د  مكتب اإلذاعة.األغنيات السواحيلية على قلتها ل

وقد تقرر عدم زيادة تلك الفترة القصيرة ألسباب تعلقت بطبيعمة 
الخدمممة ذاتهمما وعممدم تمموفر المممادة الكافيممة لزيممادة زمممن البممث. وقممد أقيمممت 
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خصيصمممًا لتخمممدم القممماطنين فمممي شمممرق ووسمممط القمممارة األفريقيمممة. كمممما إنهممما 
يلعبمه فمي ظلت تسعى دائمًا لتأطير الدور السياسمي للسمودان المذي ظمل  

أفريقيمما، السمميما منطقممة القممرن األفريقممي ودول الجمموار الجنوبيممة والغربيممة 
 . 121والجنوبية الشرقية 

 
 إذاعة المغتربين

همممذه اإلذاعمممة قاممممت أساسمممًا لخدممممة السمممودانيين المممذين يعيشمممون 
خارج الوطن والذين هاجروا من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية. ولمما 

أساسمميًا، فقممد قامممت هممذه اإلذاعممة لخممدمتهم. كممان ارتبمماطهم بممالوطن شمميئًا 
مةةةةةةع وهممممممي تقممممممدم يوميممممممًا نشممممممرًة ل خبممممممار الداخليممممممة وبرنامجممممممًا ُيسمممممممى )

(، يقمموم بنقممل الرسممائل الصمموتية مممن األهممل ألبنممائهم بالخممارج المغتةةربين
 والعكس. كما تقدم حلقاته منتظمة من برنامج ما يطلبه المغتربون. 

سمماعة يوميممًا، كانممت تقممدم  اسممتمر إرسممال إذاعممة المغتممربين لمممدة
علممى الموجممة المخصصممة لإلذاعممات الموجهممة. وقممد توقفممت عممن العممممل 
لعممدة سممنوات بسممبب تعطممل الموجممات التمممي لممم تعممد قممادرًة علممى توصممميل 
اإلرسال إلى خارج الُقطر. ثم ما لبثت أن عادت إلى تقديم برامجها من 

                                                      
خدممممة البرنمممامج السمممواحيلي نشمممأت خصيصمممًا لمممتعكس المممدور السممموداني فمممي بسمممط السمممالم  121

والوئام من خالل تجربة السودان الخاصة مع دول القارة األفريقية ودوره فمي إيمواء الالجئمين ممن 
 دول الجوار.
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بدايممة تقممدم خممالل موجممات البرنممامج العممام. كانممت إذاعممة المغتممربين فممي ال
برامجها من الساعة الثامنة إلمى التاسمعة مسماًء، ثمم  تحولمت ممن السماعة 

 الحاديةى عشرةى إلى منتصف الليل. 
 

 إذاعة الوحدة الوطنية
قررت اإلذاعة السودانية أن ُتغير في أسلوب خدماتها اإلذاعيمة 
بعممد التطممورات السياسممية واالجتماعيممة التممي حممدثت عقممب اتفاقيممة أديممس 

م الخاصمممة بحمممل مشمممكلة جنممموب السمممودان. حيمممث إنمممه عنمممد 0973 أبابممما
إنشأء إذاعمة جوبما وانتقمال برنمامج ركمن الجنموب إليهما قمد تمرك فراغمًا فمي 
إذاعممة أم درمممان كممان ال بممد مممن ملئممه فتقممرر إنشمماء إذاعممةه جديممدة تواكممب 
ظمممممروف واحتياجمممممات المرحلمممممة، فقاممممممت إذاعمممممة الوحمممممدة الوطنيمممممة لتخمممممدم 

 . الشمال والجنوب معاً 
بممدأت إذاعممة الوحممدة الوطنيممة إرسممالها فممي اليمموم الحممادي عشممر 

م. وامتمممد إرسمممالها إلمممى سمممت 0976ممممن شمممهر تشمممرين أول أكتممموبر عمممام 
سمماعات يوميممًا متضمممنًا نشممرات األخبممار والبممرامج الترفيهيممة واالجتماعيممة 
والثقافيممة، إال أن  برامجهمما كانممت تتسمممم بالصمميغة المحليممة البحتممة وتبتعمممد 

 المواد األجنبية.  تمامًا عن
أرسل أحُد المواطنين خطابًا إلى رئيس الجمهورية جعفر محمد 
نميمممري، فمممي برنامجمممه الشمممهري المممذي كمممان يمممذاُع ممممن اإلذاعمممة والتلفزيمممون 
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(. وكانممت لقةةاُء المكاشةةفة الشةةهري، بةةين الشةةعر والقائةةدتحممت عنمموان )
 م، واقتمممممرح ذلمممممك0977ُشمممممباط فبرايمممممر  00الحلقمممممة مذاعمممممًة يممممموم اإلثنمممممين 

المواطن في رسالته تغيير اسم إذاعة الوحمدة الوطنيمة إلمى إذاعمة صموت 
األمممة السممودانية، وذلممك حسممب رأيممه ألن  مرحلممة بنمماء الوحممدة الوطنيممة قممد 
تجاوزهممما السمممودان، وأصممممبح بنممماء األمممممة السمممودانية الموحممممدة همممو هممممدف 
المرحلممة. وقممد وجممدت تلممك الرسممالة قبممواًل حسممنًا لممد  رئمميس الجمهوريممة، 

وجممممه فممممورًا بتعممممديل اسممممم تلممممك اإلذاعممممة إلممممى إذاعممممة صمممموت األمممممة  الممممذي
 السودانية.
 

 إذاعة صوت األمة السودانية
ظل  مضمون هذه اإلذاعة بعد تسميتها الجديمدة مشمابهًا إلذاعمة 
الوحمممدة الوطنيمممة، رغمممم أنمممه طمممرأ عليهممما فيمممما بعمممد كثيمممٌر ممممن التغييمممر فمممي 

ا وأنشطتها بعد أن تعين اإلرسال. وتوسعت إدارته هياكل البرامج وأزمنة
لهمما كممادٌر كبيممٌر مممن اإلذاعيممين مممن مقممدمي البممرامج والمخممرجين وقممارئي 
األخبار والموظفين. حتى أن  مديرها أصبح في درجةه وظيفية واحدة مع 
مممممدير البرنممممامج العممممام. حيممممث أصممممبح كالهممممما ينوبممممان عممممن مممممدير عممممام 

 اإلذاعة. 
اصممة تممؤدي وقممد خصصممت لهمما اإلذاعممة مكاتممب وأسممتديوهات خ

خمممدمتها ممممن خاللهممما. وكمممان واضمممحًا أن  إذاعمممة صممموت األممممة قمممد بمممدأت 
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تنمممافس البرنمممامج العمممام بصمممورةه كبيمممرة، خصوصمممًا فمممي الفتمممرة التمممي تمممولى 
إدارتها محمود أبو العزائم، الذي أطلمق يمدها فمي كمل االتجاهمات لكسمب 

 المزيد من المستمعين. 
 

 البرنامج الموجف للصومال
ذاعممة الصممومال اتفاقممًا يقضممي بممأن أبرمممت اإلذاعممة ال سممودانية وال

تقمدم إذاعمة أم درممان برنامجممًا ُيسممى ممن أم درمممان إلمى مقديشمو، وتقممدم 
 . 122إذاعة الصومال برنامجًا مماثاًل ُيسمى من مقديشو إلى أم درمان 

وظمممل  همممذا البرنمممامج يقمممدم لعمممدد ممممن السمممنوات يتضممممن أخبمممار 
سميقى والثقممافي للمدولتين، وكانممت الصمومال والسمودان ويهممتم بمالتراث المو 

اللغممممة الصممممومالية واللغممممة العربيممممة هممممما اللغتممممان المسممممتخدمتان فممممي ذلممممك 
البرنممامج. وكممان للعالقممات الخاصممة بممين الشممعبين السمموداني والصممومالي 

 دوٌر كبير في إثراء ذلك البرنامج. 
 

 صوت الثورة اإلرترية
عليمه مكتمب  أنشأت اإلذاعة ركنًا خاصًا بالثورة اإلرترية يشمرف

الثوار بالخرطوم. وقام هذا البرنامج بتغطية نشاط الثوار في حمربهم ممن 
أجممل اسممتعادة السمميادة علممى أراضمميهم بعممد أن تشممردوا نتيجممة حممربهم مممع 

                                                      
 م.0967التفاق في منتصف شهر تموز يوليو عام ُأبرم هذا ا 122
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إثيوبيمممما. ولممممما كممممان السممممودان يعممممج بممممااالف مممممن الالجئممممين ومممممن بيممممنهم 
صوصمممًا اإلرتريمممون فقمممد كمممان تقمممديم تلمممك الخدممممة اإلذاعيمممة أممممرًا هاممممًا، خ

وأنهمممما كانممممت تبممممث برامجهمممما باللغممممات اإلرتريممممة، وتغطممممي أخبممممار الحممممرب 
األهلية وتقدم األناشيد الوطنية الحماسية لمؤازرة الثموار. وقمد لعبمت تلمك 
الخدمة اإلذاعية دورًا كبيرًا في ربط الالجئين بأسرهم من خالل الرسمائل 

ممواد اإلذاعيممة اإلذاعيمة التمي كانمت ُتبمث ألولئممك الممواطنين، وتقمدم لهمم ال
 التي يطلبونها. 

 
 إذاعة ركن الجنور

بدأت إذاعة ركن الجنموب ببرنمامج خماص كمان يمذاع ممن خمالل 
م اسمتفحل التممرد فمي 0955. ولكمن فمي عمام 123موجات البرنامج العمام 

جنمممموب السممممودان فممممدخل المسمممملحون الغابممممة، وأصممممبحوا يشممممنون غمممماراته 
ر نشمأة إذاعمة تخمتص مسلحًة على المسافرين. وقمد اسمتدعى ذلمك التطمو 

باحتواء هذه المسألة وتهدئتها قدر المستطاع. فقامت اإلذاعمة السمودانية 
  بتنظيم إذاعة ركن الجنوب كبرنامجه موجه للمديريات الجنوبية.

كانممممت إذاعممممة ركمممممن الجنمممموب تبممممث برامجهممممما باللغممممات المحليمممممة 
. وقمممد تطمممورت برامجهممما التمممي تحولمممت إلمممى 124للقبائمممل الكبيمممرة بمممالجنوب 

                                                      
 دقيقة. 41كان زمن ذلك البرنامج  123
 هي ثالُث قبائل )الدينكا والشلك والنوير (. 124
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م. وأصممبح زمممن 0969اعممةه كاملممة قائمممة بممذاتها فممي تممموز يوليممو عممام إذ
البث لهذه اإلذاعة ثالث ساعاته كاملة، تبث على موجمات مسمتقلة عمن 
موجممممات البرنمممممامج العمممممام. وظلمممممت بمممممرامج ركمممممن الجنممممموب مسمممممتمرة لعمممممدة 
سممنوات، حتممى انتقلممت بعممد ذلممك إلممى إذاعممة جوبمما بعممد تنظيمهمما وافتتاحهمما 

ورةه رسمممية. وقمممد اهتممممت إذاعممة ركمممن الجنممموب بمممالتراث للمممرًة الثانيمممة بصممم
المحلي، والفنون الجنوبيمة المميمزة وتوجيمه اإلرشمادات التعليميمة والثقافيمة 

 ألبناء ذلك الجزء من الوطن. 
 
 اإلذاعات المتخصصة /ثانياع 

ظلمممت إدارة البمممرامج المتخصصمممة تقمممدم نمطمممًا معينمممًا ممممن الممممواد 
إن  جميمممع المسمممتمعين مقصمممودون يختلمممف عمممن الممممواد الموجهمممة. حيمممث 

بإرسال هذه المواد المتخصصة. ومنها إذاعة القرآن الكمريم ذات العراقمة 
ذاعممممة البرنممممامج الثمممماني التممممي تعتبممممر مممممن أحممممدث اإلذاعممممات  الخاصممممة، وال
ذاعممة وادي النيممل التممي دخلممت منتصممف عقممدها الثمماني فممي  بالسممودان، وال

  تقديم خدماتها لجمهور المستمعين.
لممممى جانممممب  ذلممممك فهنمممماك خممممدماٌت قممممدمتها اإلذاعممممة السممممودانية وال

مسمممميرتها تنممممدرج تحممممت إطممممار الخممممدمات المتخصصممممة، رغممممم أن   خممممالل
وفيمما يلمي  بعضها قد توقمف تاركمًا المجمال لغيمره ممن الخمدمات الجديمدة.

 نقف مع كل واحدة من هذه اإلذاعات 
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 إذاعة القرآن الكريم 
م 0971ام فممي اليمموم الخممامس عشممر مممن تشممرين أول أكتمموبر عمم

تمممم  افتتممماح إذاعمممة القمممرآن الكمممريم ممممن أم درممممان. وقمممد قاممممت علمممى غمممرار 
إذاعممات القممرآن الكممريم فممي كممله مممن المملكممة العربيممة السممعودية ومصممر. 
وهممي تقممدم قممراءاته متعممددة للقممرآن الكممريم وتفسمميرًا لنيممات ودراسمماته فممي 

بمممموي الُسممممنة واألحاديممممث النبويممممة. وتبممممث أيضممممًا فواصممممل مممممن المممممديح الن
 وبعض البرامج الخاصة بالسيرة والتاريع اإلسالمي. 

كانممممت إذاعممممة القممممرآن الكممممريم فممممي بممممدايتها ترسممممل برامجهمممما لمممممدة 
ساعتين تبدأ من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشرة مساًء. إال 

م، 0970 أن مواعيممد هممذه اإلذاعممة قممد تعممدلت فممي شممهر تممموز يوليممو عممام
السمممماعة الثالثممممة بعممممد الظهممممر حتممممى حيممممث أصممممبحت تبممممث برامجهمممما مممممن 

 الخامسة مساًء. 
وتقممممدم المحطممممة برنامجممممًا إضممممافيًا صممممباح كممممل جمعممممة يبممممدأ فممممي 
الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا. وتطورت همذه 
اإلذاعة في أوائمل الثمانينمات حيمث وصملت سماعاُت إرسمالها إلمى خممس 

 خبممممار فضمممماًل عممممن المممممواد سمممماعات يوميممممًا، تضمممممنت ألول مممممرة نشممممرًة ل
 الدينية الثابتة والمتحركة. 

وظلت هذه اإلذاعة تعمل بعدد قليل من الموظفين. حيث عمل 
(، ثمممم جممماء بعمممده قرشةةةي الطةةةاهرفمممي إدارتهممما لسمممنواته عديمممدة األسمممتاذ )
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( الذي قضى بهما همو ااخمر سمنواته طويلمة. محمد عبد الكريماألستاذ )
عمة التمي اسمتمرت علمى ممد  األعموام، وظل  يقدم من خاللهما سمهرة الجم

حيمممُث يمممتم تسمممجيلها ممممن دور العبمممادة المختلفمممة وممممن خمممالل االحتفممماالت 
الدينيممة التممي يكممون قاسمممها المشممترك هممو المممديح النبمموي واإلنشمماد وقممراءة 
القمممرآن الكمممريم فمممي بعمممض األحيمممان. وقمممد ظمممل  يعممممل بهمممذا القسمممم لفتمممراته 

عثمةةةان، هاشةةةم ميرغنةةةي عبةةةد عبةةةد هللا األمةةةين، سةةةر الخةةةتم طويلممة  )
 (. الحفيظ، تاس الدين مكي كرار، حيدر الفاضل، وحسن محمد علي

 
  إذاعة البرنامج الثاني

نشممأت هممذه اإلذاعممة فممي مطلممع عقممد التسممعينيات ضمممن التوسممع 
الكبيمممر المممذي طمممرأ علمممى اإلذاعمممة ممممن حيمممث عمممدد الخمممدمات، وسممماعات 

اسممممتجلبت لهمممما  اإلرسممممال، وتوسممممع رقعممممة التلقممممي بممممين المسممممتمعين. وقممممد
 اإلذاعة عددًا من المهتمين بأمر الثقافة لتسييرها والعداد برامجها. 

وشملت قائمة الذين يتعماملون معهما فمي أممر الثقافمة عمدٌد كبيمٌر 
ممممن األدبممماء والمبمممدعين المرمممموقين بالسمممودان فمممي المجممماالت المختلفمممة. 

والحموار وتنوعت برامجها بين الشمعر والقصمة والمدراما والنقمد والموسميقى 
الفكمممري. وكمممان واضمممحًا حجمممم الجهمممد المممذي بذلمممه القمممائمون علمممى أمرهممما، 
حيممث اسممتقطبت عممددًا كبيممرًا مممن المثقفممين الممذين طممال العهممد بيممنهم وبممين 

 اإلذاعة. 



-286- 

  إذاعة الشعر
هممذه اإلذاعممة واحممدٌة مممن الخممدمات التممي أنشممئت بعممد قيممام الهيئممة 

 125د واإلعمممالم القمممومي القوميمممة لإلذاعمممة والتلفزيمممون. وقمممال وزيمممر اإلرشممما
إن  كثيراع من المواطنين يولعون بغنةاء البنةات واألغةاني ))لد  إنشائها  

الشةةةعبية الخفيفةةةة التةةةي تعةةةج بهةةةا أجهةةة ة التسةةةجيل فةةةي الحةةةافالت 
والمقاهي واألسواق وأحياناع حتب البيوت، فلماذا ال تستقطبهم اإلذاعةة 

تخصصةةةة بتقةةةديم نفةةةس هةةةذ  األعمةةةال الغنائيةةةة مةةةن خةةةالل خدمةةةة م
 . ((ومنتظمة؟

علمممى تلمممك القاعمممدة قاممممت إذاعمممة الشمممعب، وقمممد قمممدمت إضمممافًة 
للغنمممماء الشممممعبي كثيممممرًا مممممن البممممرامج التممممي اهتمممممت بالممارسممممات الشممممعبية 
والعممادات والتقاليممد. وظلممت تقممدم برامجهمما فممي الفتممرة النهاريممة مممن السمماعة 

تخللمممه الثانيمممة عشمممرة ظهمممرًا حتمممى الثالثمممة مسممماًء يوميمممًا فمممي قالمممب مبسمممط ت
 نشرات أخبار محلية وبرامج منوعة. 

 
 إذاعة صوت الموسيقب

نشممممأت إذاعممممة صمممموت الموسمممميقى كخدمممممةه أكثممممر محدوديممممة مممممن 
سابقاتها. حيث تقدم نماذج من الموسيقى العالمية الهادئة فمي الصمباح، 
والموسيقى الصاخبة في فترة إرسالها المسائية. ورغمًا عن نقاء إرسمالها 

                                                      
 الوزير محمد خوجلي صالحين. 125
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ي كانمممت تبثهممما إال أنهممما لمممم تجمممد كثيمممرًا ممممن ااذان وجممممال الموسممميقى التممم
، F.Mالصمماغية، لسممبب واحممد هممو أنهمما كانممت تبممث برامجهمما علممى موجممة 

وهممذه الموجممُة محممدودة المممد ، حيممث لممم يكممد إرسممالها يتجمماوز العاصمممًة 
المثلثة. وقد توقفت همذه الخدممة اإلذاعيمة مفسمحًة المجمال أممام البرنمامج 

بعممد تعطممل الموجممات المتوسممطة  F.Mجممة ال العممام الممذي اسممتفاد مممن مو 
ولعممممل الطفممممرة األكبممممر قممممد  متممممرًا فممممي العرضممممة والفتيحمممماب. 530و 524

حدثت عندما وضعت اإلذاعة قانونًا وتنظيمًا لكل هذه الخدمات أنشمئت 
م إدارٌة قائمممممة بممممذاتها 0992بموجبممممه فممممي شممممهر ُشممممباط فبرايممممر مممممن عممممام 
 والمتخصصة. ُتسمى إدارة اإلذاعات اإلقليمية الموجهة 

وأسممممندت رئاسممممة هممممذه اإلدارة ل سممممتاذ اإلذاعممممي صممممالح الممممدين 
الفاضممممل الممممذي ممممما لبممممث أن ترقممممى بعممممد ثممممالث سممممنوات مممممن تقلممممد ذلممممك 
المنصمممب إلمممى منصمممب ممممدير عمممام الهيئمممة القوميمممة لإلذاعمممة السمممودانية، 
فخلفه في إدارتها األستاذ عمر عبد الممنعم المذي اهتممت إدارتمه بتطموير 

تابعة لها في مدن السودان المختلفة، ثم أعقبه المهنمدس كل اإلذاعات ال
 صالح طه الذي جاءها من مدني.

 
 اإلذاعات الوالئية /ثالثاع 

إذا تجاوزنا حدود العاصمة نجمد عمددًا ممن اإلذاعمات قمد نشمأت 
بالسودان لتقديم خدماته مماثلة، ساعدت فيها خصوصمية كمل إقلميم ممن 
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قافيممة تختلممف عممن غيممره، إلممى جانممب أقمماليم السممودان وتمتعممه بموروثمماته ث
ُبعمممد المسمممافات المممذي يصمممعب معمممه وصمممول اإلذاعمممة األم إلمممى كمممل تلمممك 

كمممان التفكيمممر منمممذ وقمممته مبكمممر فمممي إنشممماء مثمممل همممذه المنممماطق. وبالفعمممل 
المحطات التي تخدم أبناء اإلقليم والحكومة القومية في آن واحد. ووفقمًا 

التمممي صممممدت والئيمممة اليمممة و قليماإلذاعممماته يمممُد م اإلعدالنشمممأت لمممذلك فقمممد 
رغمًا عن الظروف القاسية التي مرت يها كل واحمدةه منهما، السميما فيمما 
يتعلق بالتمويل، والتدريب، واستيعاب الكفماءات اإلقليميمة أو الوالئيمة فمي 

 هي السلك الوظيفي لحكومة السودان. وهذه اإلذاعاُت 
 

 إذاعة جوبا )صوت السالم(
  م1962أنشئت عام  

م افتتحممممممت محطممممممٌة 0962كممممممانون أول ديسمممممممبر  05فممممممي يمممممموم 
إقليمية لإلذاعمة بجوبما تبمث برامجهما علمى موجمةه قصميرةه طولهما خمسمون 
مترًا. وكانت مسموعًة بوضموحه تمام فمي كمل الممديريات الجنوبيمة المثالث. 
وكانمممت تمممذيع لممممدة ثمممالث سممماعاته يوميمممًا ممممن الثانيمممة بعمممد الظهمممر حتمممى 

الجمعممة واألحممد برنامجممًا إضممافيًا يبممدأ  الخامسممة مسمماًء، وُتقممدم فممي يممومي
فممي السمماعة العاشممرة ويسممتمر حتممى الثانيممةى عشممرةى ظهممرًا. كممما تقممدم يممومي 

لمممدة سمماعتين تبممدأ مممن السمماعة السممابعة حتممى  السممبت والخممميس برامجهمما
التاسمممعة مسممماًء وتمتمممد فتمممرُة بثهممما فمممي المناسمممبات القوميمممة المختلفمممة. وقمممد 
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م عممن 0965ي شممهر ُشممباط فبرايممر عممام توقفممت هممذه الخدمممة اإلذاعيممة فمم
العمممل، ثممم عممادت مممرًة أخممر  بصممورةه أوسممع وأكبممر فممي عقممد السممبعينات، 

 ولم تزل تبث برامجها حتى اليوم.
 

 إذاعة نياال 
 م 1993أنشئت عام 

لما كان إقليم دارفمور بعيمدًا عمن العاصممة، وتجماوره دولمة تشماد 
ن الفصمائل السياسمية التي تشهد معارك طاحنمة بسمبب حربهما األهليمة بمي

المتحاربممة وتممدخل بعممض الممدول المجمماورة فممي تلممك الحممرب، كممان التفكيممر 
فمممي إنشممماء إذاعمممة نيممماال لكمممي يصمممل صممموت السمممودان ألولئمممك الممممواطنين 
الممممذين ال يسممممتطيعون التقمممماط بممممرامج اإلذاعممممة الرئيسممممية، وبالتممممالي ليسممممت 
م لمممديهم مصمممادر أخباريمممة وطنيمممة تمممدحض مممما يمممأتيهم ممممن أجهمممزة اإلعمممال

األخر ، خصوصًا ليبيا التي كانت علمى عمداءه مسمتفحل فمي تلمك الفتمرة 
 مع حكومة جعفر نميري.

م بمممدعمه خممماص ممممن 0983لمممذلك نشمممأت إذاعمممة نيممماال فمممي عمممام 
ميزانيممة اإلذاعممة األم. حيممث ظلممت ترسممل إليهمما األشممرطة والممموظفين مممن 

ليميمة إداريين وفنيين ومذيعين ومخرجين، شأنها شأن بقية اإلذاعمات اإلق
األخر  التمي نشمأت بعمد ذلمك. وقمد سماعد فمي تطمور إذاعمة نيماال اهتممام 
األهمممالي بهممما منمممذ إنشمممائها. حيمممث أسمممهموا فمممي تممموفير بعمممض اإلمكانمممات 
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المحليممممة مممممن سممممكن وسمممميارات وغيرهممممما لتسممممهيل مهمممممة العمممماملين فيهممممما، 
 خصوصًا وأنها قد ُوضعت في مكان بعيد من وسط المدينة.

 
 إذاعة األبيض

 م1994ام أنشئت ع
ممن شمهر شمباط فبرايمر  07بدأت هذه اإلذاعة إرسمالها فمي يموم 

م بجهده خاص من حكومة كردفان، التي كمان يترأسمها حماكم 0984عام 
اإلقلممميم السممميد الفممماتح بشمممارة. حيمممث كمممان قيامهممما بمبمممادرةه شخصمممية منمممه، 
ولممميس وفقمممًا لخطمممة الهيئمممة القوميمممة لإلذاعمممة والتلفزيمممون التمممي كانمممت همممي 

 عن ذلك حسب القانون.  المسؤولة
وهممممي إذاعممممٌة بممممدأت محممممدودًة جممممدًا فممممي إطممممار ال يتعممممد  مدينممممة 
األبمممميض وممممما جاورهمممما. ولكممممن بعممممد اسممممتجالب المعممممدات اليابانيممممة قممممويى 
إرسممالها وكسممر حممواجز المحليممة، وأصممبحت ُتلممتقط فممي العديممد مممن بقمماع 
السممممودان. ويمتممممد إرسممممالها يوميممممًا لمممممدة ثممممالث سمممماعات تبممممدأ فممممي الثالثممممة 

تستمر حتى السادسة مساًء، مع إضافة فترةه صباحيةه يموم الجمعمة ممن و 
 التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وتقمممممدم اإلذاعمممممة يوميمممممًا القمممممرآن الكمممممريم وحمممممديثًا دينيمممممًا ونشمممممرتين 
ل خبممار المحليممة التممي تغطممي نشمماط الحكومممة اإلقليميممة بكردفممان وطرفممًا 

بيض برامج للمرأة والُممزارع والشمباب من النشاط القومي. وتقدم إذاعة األ
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والُعمال وكل قطاعات المجتمع فضاًل عن نقل وقائع وأنشمطة البورصمة 
التجاريمممممة بممممماألبيض. حيمممممث إن  اإلقلممممميم ُيعتبمممممُر غنيمممممًا بمممممموارده الزراعيمممممة 
والحيوانيمممة. وكثيمممرًا مممما أجمممرت همممذه اإلذاعمممة اسمممتطالعًا اراء المسمممتمعين 

وا بشممكله واضممح ببرامجهمما. وقممد ركممزت مممن مممواطني كردفممان الممذين اهتممم
همممذه االسمممتطالعات علمممى معرفمممة آراء المسمممتمعين فمممي مسمممتو  البمممرامج، 
ومد  قوة استقبالها، ومقترحاتهم بتقديم المواد التي تفتقر إليها المحطة، 

 ثم آرائهم عن أداء العنصر البشري من خالل الميكروفون. 
 

  إذاعة ود مدني
 م 1996أنشئت عام 

مهرجممان الثقافممة األول بمماإلقليم األوسممط كممان التفكيممر  بعممد قيممام
جممادًا فممي إنشمماء إذاعممةه فممي اإلقلمميم األوسممط الممذي يعتبممر مممن أغنممى أقمماليم 
السمممودان بحكمممم توسمممطه للمممبالد وتمركمممز عمممدد ممممن المشممماريع الكبيمممرة فيمممه 
كمشمممروع الجزيمممرة، ومشممماريع إنتممماج السمممكر ومصمممانع األسممممنت والنسممميج 

 رأي على إقامة تلك اإلذاعة في مدينة ود مدني. وقد استقر ال .وغيرها
وكممان ذلممك االختيممار قممد أملتممه أهميممة المدينممة التممي ُتعتبممر ثمماني 
مدينة فمي الموطن ممن حيمث األهميمة االقتصمادية واالجتماعيمة والثقافيمة. 
حيممث إن  ود مممدني تحتضمممن مشممروع الجزيممرة المممذي هممو أكبممر المشممماريع 

عد علمممى إنشممماء تلمممك اإلذاعمممة بمممود االقتصمممادية فمممي السمممودان. وممممما سممما
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مممدني وجممود محطممة تلفزيممون الجزيممرة الريفممي الممذي نشممأ لخدمممة قطاعممات 
الممممزارعين العممماملين فمممي المشمممروع. ونشمممأت اإلذاعمممُة قويمممًة فمممي مسمممتو  

م، حيمممث المممُتقط منمممذ أول أيامهممما فمممي 0986إرسمممالها المممذي بمممدأ فمممي عمممام 
يممة ود المجممدوب أقصممى بقمماع السممودان. وقممد لعبممت طبيعممة التربممة فممي قر 

التي ُأقيمت فيها المحطة دورًا هامًا في وصولها إلى تلك البقاع النائية. 
ومنمممممذ إنشمممممائها اهتممممممت إذاعمممممة ود ممممممدني باسمممممتقطاب الكفممممماءات الشمممممابة 
المقتمممدرة فجممماء إلدارتهممما األسمممتاذ الخممماتم عبمممد هللا يمممونس وأعقبمممه األسمممتاذ 

ذاعممة اإلقلمميم صممالح طممه ثممم األسممتاذ عبممود سمميف الممدين. كانممت ُتسمممى إ
األوسممط ثممم  تحولممت إلممى إذاعممة األقمماليم الوسممطى بعممد التطممورات اإلداريممة 

 التي طرأت على خارطة السودان. 
 

 إذاعة عطبرة
 م 1996أنشئت عام 

نشأت إذاعة عطبرة كإحد  اإلذاعات التي ُخطط لها أن تخمدم 
. وظلمممت إذاعمممة 126أكبمممر القطاعمممات الوطنيمممة تمممأثيرًا وهمممو قطممماع العممممال 

متمرًا.  783رة طوال سمنواتها تبمث برامجهما علمى الموجمة المتوسمطة عطب
وهممذه البممرامج تبممث علممى فتممرتين صممباحية ومسممائية، حيممث ُتقممدم المحطممة 

                                                      
ظلت مدينة عطبرة تمثل المدينة العمالية األولى في السودان بحكم هيمنة مصلحة السمكة  126

 المختلفة.الحديد على كل أنشطة المدينة 
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 6  31إلمممى السممماعة  5  31فقمممرات فمممي الفتمممرة الصمممباحية ممممن السممماعة 
مسممماًء. وقمممد  7بعمممد الظهمممر حتمممى السممماعة  3وفمممي المسممماء ممممن السممماعة 

ًا عن باقي اإلذاعات الوالئية لزيادة دخلها الممالي استحدثت أسلوبًا متفرد
المحليممممين  . حيممممُث قامممممت بتسممممجيل العديممممد مممممن األغنيممممات للمطممممربين127

 الذين يكثر إنتاجهم المحلي والقومي.
 

 إذاعة كسال
 م 1991أنشئت عام 

نشممأت إذاعممة كسممال مثلهمما مثممل بقيممة اإلذاعممات اإلقليميممة لخدمممة 
الثقمافي المتميمز. وقمد افتتحهما وزيمر مواطني شمرق السمودان ذوي التمراث 

الثقافة واإلعالم في حكومة الجزولي دفع هللا اإلنتقالية التي أعقبمت فتمرة 
كممانون أول ديسمممبر  07. وكممان افتتاحهمما فممي يمموم 128نميممري بالسممودان 

م. وظممل يعمممل بهمما فريممٌق مممن شممباب إذاعممة أم درمممان يتكممون 0987عمام 
 عض الفنيين والمهندسين. من إبراهيم البزعي وعثمان شلكاوي وب

 
 

                                                      
 أنشأت اإلذاعة مكتبًا تجاريًا إلعداد وتقديم اإلعالنات التجارية. 127
الوزير محمد بشير حامد الذي كان أستاذًا بجامعة الخرطموم ثمم ُعمين وزيمرًا ضممن مجلمس  128

 الوزراء االنتقالي لتلك الفترة.
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 إذاعة دنقال 
 م 1991أنشئت عام 

م. 0991تم  افتتاح إذاعة دنقال يوم أول كانون ثاني يناير عمام 
وبممممدأت تقممممديم برامجهمممما اليوميممممة بكممممادره بشممممريه يتكممممون مممممن ثمانيممممة أفممممراد 

 يمثلون اإلدارة والمذيعين والمحررين والفنيين والمهندسين. 
متممرًا  366مجهمما علممى الموجممة المتوسممطة وتبممث إذاعممة دنقممال برا

كيلمموهيرتس وقممد تممولى إدارتهمما األسممتاذ حسممين أبممو  809بذبذبممة مقممدارها 
العائلمممة. وقمممد ظلمممت تقمممدم برامجهممما لفتمممرتين إذاعيتمممين صمممباحية ومسمممائية. 

 3صمباحًا وممن السماعة  6  31إلى  5  31حيث يبدأ بثها من الساعة 
معممة فممإن  فتممرة اإلذاعممة تبممدأ فممي مسمماًء. أممما فممي أيممام الج 5إلممى السمماعة 

 وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا. 7الساعة 
  

 إذاعة ملكال )صوت السالم(
 م 1991أنشئت عام 

م كإحد  القنوات اإلعالميمة 0991أنشئت إذاعة ملكال في عام 
التممي ُخطممط لهمما أن ُتسممهم فممي ترقيممة وحفممظ التممراث السمموداني لممد  أبنمماء 

انممت تلممك البقعممة قممد شممهدت العديممد مممن سممنوات جنمموب السممودان. ولممما ك
التممممرد والخمممروج علمممى طاعمممة األنظممممة السمممودانية ممممن خمممالل المتممممردين 
الممذين دخلمموا الغابممات وروعمموا أمممن المنطقممة فممإن إذاعممة ملكممال قممد نشممأت 
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لتسهم في بلورة األمن والطمأنينمة والسمالم فمي ربموع الجنموب. وقمد حممل 
 هداف المتمثلة فيما يلي قرار إنشائها بعض الموجهات واأل

 
 .الدعوة إلى الوحدة الوطنية بنبذ الخالفات وروح الفرقة 
  حث المواطنين على التنمية وتطوير الثقافات المختلفمة وعرضمها فمي

 اإلطار الثقافي القومي للسودان.
  ربممممط واليممممة أعممممالي النيممممل التممممي نشممممأت فيهمممما اإلذاعممممة ببمممماقي الواليممممات

 السودان المختلفة. الجنوبية وبقية واليات
  إحيمممماء التمممممراث الفنممممي والثقمممممافي للمنطقمممممة والمحافظممممة علمممممى العمممممادات

 والتقاليد الحميدة والعزوف عن العادات والممارسات الضارة.
 .االهتمام بحل مشكالت إنسان المنطقة 
 .تشجيع المواهب المحلية في مجاالت اإلبداع والفنون المختلفة 
  وكسب ثقتهم وتقديم ما ُيرضي طموحاتهم. ربط اإلذاعة بمستمعيها 
  

 إذاعة والية الخرطوم
 م 1991أنشئت عام 

نشممممأت إذاعممممة واليممممة الخرطمممموم كواحممممدة مممممن القنمممموات التممممي تممممم  
م. 0990إنشممماؤها بعمممد توسممميع نظمممام اإلدارة الوالئيمممة بالسمممودان فمممي عمممام 

وقمممد قاممممت لخدممممة المرافمممق الخاصمممة بواليمممة الخرطممموم دون التمممدخل فمممي 



-296- 

ن القممومي للمسممتمع السمموداني. وقممد بممدأت إرسممالها فممي صممبيحة يمموم الشممأ
م. وفي بداية عهمدها قاممت اإلذاعمة ممن داخمل 0990حزيران يونيو  31

إذاعممة أم درمممان، واسممتعانت بالكفمماءات اإلذاعيممة القوميممة. وقممد تجاوبممت 
معهمممما إذاعهمممما أم درمممممان التممممي لممممم تبخممممل بمبممممدعيها علممممى تلممممك اإلذاعممممة 

 الوليدة. 
ل فممي إدارتهمما اإلذاعيممون صممالح الممدين التمموم، محاسممن وقممد عممم

وفمي بدايمة  سميف المدين، وعبمد المرحمن أحممد، وبهماء المدين علمي بشمير.
عهدها كانت إذاعة الخرطوم تقدم برامجها في قالب سريع وخفيف على 
غرار إذاعة الشرق األوسط في القاهرة. ولم يمرق همذا األسملوب الخفيمف 

ين الممذين انتقممدوا مسمملك اإلذاعممة مسممؤولمممن الوالسممريع لممبعض التقليممديين 
في خدمة المستمعين، واتهموها بأنها تجماري إذاعمة مونمت كمارلو. ولكمن 
عمممادت اإلذاعمممة إلمممى أسممملوب أقمممرب إلمممى ذلمممك، بعمممد أن عمممادت إدارتهممما 
لإلذاعممممي الشمممماب صممممالح الممممدين التمممموم، الممممذي حمممماول جاهممممدًا أن يضممممع 

  بصماته الخاصة على أسلوب برمجتها.
 

 وادي حلفا إذاعة
 م 1993أنشئت عام 

م 0993تم افتتاح إذاعة وادي حلفا في شهر أيلول سمبتمبر عمام 
بعمممد فتمممرةه تجريبيمممة ظهمممر منهممما نجممماح اإلرسمممال ممممن خمممالل التقمممارير التمممي 



-297- 

. 129مستمعيها المنتشمرين فمي أنحماء اإلقلميم الشممالي  تلقتها اإلذاعة من
ن زادت إرسممالها وقممد بممدأت هممذه المحطممة بسمماعةه ونصممف، ثممم ممما لبثممت أ

حتممى وصممل فممي بعممض األحيممان إلممى ثممالث سمماعات يوميممًا. وتعمممل هممذه 
 837متممممممرًا بذبذبممممممة مقممممممدارها  358المحطممممممة علممممممى الموجممممممة المتوسممممممطة 

كيلممموهيرتس وهمممي موجمممٌة تغطمممي الواليمممة الشممممالية ومممما جاورهممما ممممن ممممدن 
 وواليات السودان. 

الممممذي وقمممد ُعمممين لهمممما ممممديرًا األسممممتاذ قسمممم السممميد محمممممد الُبشمممر  
يعاونممه فريممٌق مممن اإلذاعيممين بعضممهم مممن إذاعممة أم درمممان والممبعض مممن 
أبنممماء مدينمممة دنقمممال المممذين اجتمممازوا اختبمممارات التعيمممين التمممي أجرتهممما لهمممم 

 اإلذاعة. 
وضمممعت إدارة إذاعمممة وادي حلفممما بالتنسممميق ممممع إدارة اإلذاعمممات 

رامج اإلقليميممة والموجهممة والمتخصصممة باإلذاعممة القوميممة إطممارًا عامممًا للبمم
وخطممممًة لبممممدء نظممممام الممممدورات اإلذاعيممممة أسمممموًة ببقيممممة اإلذاعممممات اإلقليميممممة 
واإلذاعمممة األم. وقمممد راعمممت همممذه المممدورات طبيعمممة الخدممممة اإلذاعيمممة التمممي 

 اهتمت بنشر التراث والثقافة المحلية.
لى جانب هذه اإلذاعات هناك عدد آخر ممن المحطمات التمي  وال

ذاعةةةة واو، شةةةرإذاعةةةة الفاوهمممي  ) ظهمممرت تباعمممًا بعمممد ذلمممك ذاعةةةة ، واس واس

                                                      
الشممالية وواليمة نهمر تغير إسم اإلقليم الشمالي بعد أن تم  تقسيمه إلمى واليتمين همما الواليمة  129
 النيل.
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ذاعةةةة كةةةادقلي، و الجنينةةةة ذاعةةةة بورتسةةةودان، و اس ذاعةةةة الةةةدما ين، اس ، واس
ذاعة القضارف ذاعة الفولة، و واس   (.اس
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 الفصل السادس
 التطور اإلداري لإلذاعة

 
 بف ب ووووودف ةوووووص   إف  بطووووو ف ةد وووووف ةووووو     يف  ووووووت ))

إ ا ووووووو   بان لسووووووو رت ةووووووو  بحووووووو  اأ ا ووووووو  هووووووو  ةووووووو  بحووووووو  
البووو تا .  لكووو   غوووى حوووذا  وووأج   ةووو  حوووذ  اأ ا ووو  

 .(( جع ً  دةو  ال  ست    ن ت ب ص
 ]محمود أبو العزائم[

 إلذاعة السودانيةلالمدير األسبق 

----6--------------------- 

عمة، لممم يكممن م وهمو العممام الممذي نشمأت فيممه اإلذا 0941فمي عممام 
لها مديٌر رسمي يضع السياسات، أو يقرر في األمور اإلدارية اليوميمة. 
نممما كممان كممل شمميء يممتم عممن طريممق مكتممب االتصممال العممام، الممذي يقمموم  وال
بمممنفس المممدور المممذي تلعبمممه وزارة الثقافمممة واإلعمممالم حاليمممًا. ولمممم يكمممن ذلمممك 

وطن كلهمما األمممر يشممغل بممال المتعمماونين مممع اإلذاعممة كثيممرًا، ألن أمممور المم
كانممممت تُممممدار بواسممممطة البريطممممانيين، إممممما عممممن طريممممق مكتممممب السممممكرتير 
اإلداري أو عن طريق مكتب الحاكم العمام، لمذلك لمم تكمن اإلذاعمة بدعمًة 
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ممممن ذلمممك. وكانمممت اإلدارة تمممتم ممممن األلمممف إلمممى اليممماء عمممن طريمممق مكتمممب 
االتصال العام بمالخرطوم. وكمان األثمر الواضمح لهيمنمة مكتمب االتصمال 

عاملين السمودانيين همو مما يتعلمق بفمرض لمونه معمين ممن األخبمار على ال
فممي نشممرات اإلذاعممة. الشمميء الممذي أثممار حفيظممة المموطنيين كثيممرًا وجعلهممم 
يتصرفون دائمًا بشيء ممن المذكاء علهمم يغيمرون شميئًا ممن آثمار القبضمة 

 االستعمارية القوية على البرامج.
ة أم درممان إال ورغمًا عن وجود مقر اإلذاعة الرئيسي فمي مدينم

أن  إدارتهممممما كانمممممت فمممممي العاصممممممة الخرطممممموم. حيمممممث إن  مكتمممممب اإلدارة 
 والرئاسة وبقية المكاتب الحكومية كلها كانت في مدينة الخرطوم. 

وكانممممت كممممل المسممممتندات الخاصممممة بالشممممئون الماليممممة والوظيفيممممة 
يات أحممد مسممؤولواإلداريممة وكممل ممما يتعلممق بالميزانيممة وبنممود الصممرف مممن 

، والمذي بالخرطوم ن البريطانيين العاملين بمكتب االتصال العامالموظفي
يتابع بنفسه ما يمدور فيهما ممن عممل ليتردد على مقر اإلذاعة بأم درمان 

 . 130يومي ويرفع به التقارير إلى المراقب العام 
حتممى األسممتاذ عبيممد عبممد النممور الممذي كممان أول موظممفه رسمممي و 

نمما كمان يممارس ذلمك باإلذاعة لم يكن يتقاضمى أجمرًا فمي بدا يمة عملمه، وال
الممدور علممى سممبيل الهوايممة والتطمموع لمميس إال، وبعممد أن اسممتمر لفتممرةه مممن 

                                                      
نسممبًة لممذلك الوضممع المتميممز للعمممل اإلذاعممي فممي بداياتممه لممم يعممرف العمماملون شمميئًا إسممممه  130

نما بدأ العمل كله تطوعيًا بال مقابل.  المرتب وال
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الممممنمط تقممممرر أن يوضممممع لممممه مرتممممٌب متواضممممع كممممان الزمممممان علممممى ذلممممك 
يتقاضممممماه ممممممن خزينمممممة مكتمممممب االتصمممممال العمممممام. إنمممممتظم الشمممممكل اإلداري 
لإلذاعممممممة بعممممممض الشمممممميء بعممممممد اسممممممتقالة مسممممممتر فممممممنش دوسممممممون المممممممدير 
البريطممماني وتمممولمى األسمممتاذ متمممولي عيمممد مقاليمممد اإلدارة. حيمممث رسمممم لهممما 
 بمعاونة مكتب االتصال العام هيكاًل متواضعًا لتسيير العمل والبرمجة. 
وكانت تلك هي البداية الحقيقية إلدارة اإلذاعة وتمأطير مسمارها 
في ظل إدارتها الجديدة. وبالطبع حتى في تلمك المرحلمة التمي آلمت فيهما 

دارة للسودانيين لم تكمن اإلدارة حمرًة وطليقمًة فمي تنفيمذ كمل مما تمراه ممن اإل
نممممما كانممممت تنفممممذ سياسممممًة عليمممما تمليهمممما عليهمممما اإلدارة  مقترحمممماته وآراء، وال

 البريطانية عن طريق مندوبيها المرابطين بمكتب االتصال. 
ولممم يكممن مسممموحًا بالعمممل النقممابي فممي معظممم دواويممن الحكومممة 

بممال العمماملين طمموال الفتممرة االسممتعمارية، هممو عممدم  كممان أكثممر ممما يشممغل
وجممود كممادر مممنظم للعمممل وال لمموائح تحفممظ حقمموق العمماملين. وبالتممالي لممم 
يكممن هنمماك مممن ُيطالممب بحقمموقه لإلذاعيممين أسمموًة ببقيممة العمماملين فممي كممل 
بقمماع العممالم. وقممد اسممتمر ذلممك الحممال لفتممرة خمسممة عشممر عامممًا هممي التممي 

الحكوممممة البريطانيمممة. ولكمممن ظهمممرت بممموادر قضمممتها اإلذاعمممة فمممي قبضمممة 
التغييمممر الواضمممحة بعمممد إعمممالن اسمممتقالل السمممودان فمممي األول ممممن كمممانون 

 م.0956ثاني يناير 
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 اإلذاعة بعد االستقالل
كانممممممت إدارة اإلذاعممممممة أكثممممممر حريممممممًة وانطالقممممممًا بعممممممد االسممممممتقالل 
خصوصممممًا فممممي وضممممع هيكممممل البممممرامج وتنظمممميم العمممممل اليممممومي المتعلممممق 

و اإلدارة. وعنمممدما تربعمممت علمممى كراسمممي الحكمممم أول حكوممممة بالبرمجمممة أ
م بزعامممممة األزهممممري ظهممممرت بعممممض األصمممموات 0954وطنيممممة فممممي عممممام 

المنتقدة للمزعيم األزهمري علمى أنمه تعاممل ممع الخدممة المدنيمة فمي بعمض 
 . 131المرافق بشيء من التحيز الحزبي الذي لم ُيراعم المصلحة الوطنية 

تلممك االتهامممات دافعهمما التنممافس  وكممان رد الممزعيم األزهممري بممأن  
 الحزبي وال أساس لها من الصحة. 

وقال إنه دائمًا يضع مصلحة الوطن قبل المصلحة الحزبيمة أو 
الخاصممة. كممان سممبب تلممك االتهامممات هممو حركممة التممنقالت الكبيممرة التممي 
أجرتهمما حكومممة األزهممري بممين الممموظفين وأحممس الممبعض أنهمما قممد شممملت 

ذاعمة لممواقفهم الحزبيمة. ثمم ظهمرت حركمُة تمنقالت عددًا من العاملين باإل
أخر  بين صفوف العاملين في الدولة، ومنهم أهمل اإلذاعمة بعمد انقمالب 

م المممممذي جممممماء بعمممممدد ممممممن العسمممممكريين 0958تشمممممرين ثممممماني نممممموفمبر  07
 للمناصب المدنية ومنها منصب مدير اإلذاعة. 

                                                      
(، أبعاد الصراع السياسي حول استقالل السمودان، المركمز 2111عوض إبراهيم عوض، ) 131

 م.0997ر العربي األفريقي، كواال لمبو 
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رية التمي وبدا كأن  الفريق إبراهيم عبود قد كافمأ المؤسسمة العسمك
أتمممت بمممه إلمممى سمممدة الحكمممم بتعيمممين قادتهممما فمممي المناصمممب الحساسمممة فمممي 
الدولممة. حيممث كممان لإلذاعممة نصمميبها مممن القممادة العسممكريين بعممد أن ُعممينى 
إلدارتهممما الصممماغ التممماج حممممد. وفمممي تلمممك الفتمممرة أي بدايمممة السمممتينات تمممم  

مممممن العمممماملين باإلذاعممممة فممممي الخدمممممة المدنيممممة  % 91تثبيممممت أكثممممر مممممن 
 تديمة، وتوسعت اإلذاعة توسعًا كبيرًا من ناحية اإلدارة والبرامج.المس

م تكونمممت فمممي اإلذاعمممة نقابمممٌة للعممماملين تتحمممدث 0970فمممي عمممام 
باسمممهم، وتممم تسممجيلها عنممد مسممجل عممام النقابممات، أسمموًة ببقيممة النقابممات 
المعتمممممرف بهممممما فمممممي المصمممممالح والمؤسسمممممات األخمممممر . وظلمممممت مطالمممممب 

 مثل في ثالثة أشياء رئيسية هي العاملين في هذه الفترة تت
 

 .إيجاد كادر للعمل اإلذاعي 
  .سن قانون يرعى شئون العاملين باإلذاعة 
 . وضع الئحة مالية لإلذاعة أسوًة ببقية المرافق الحكومية األخر  

 
وقمممد اسمممتطاعت اإلدارات المتعاقبمممة علمممى اإلذاعمممة فمممي الفتمممرات 

، التممممي اعتبرهممما العمممماملون المختلفمممة أن تحقمممق عممممددًا ممممن تلممممك المطالمممب
مكاسمممب وظيفيمممة لهمممم خصوصمممًا وأن  القمممو  العاملمممة باإلذاعمممة ظلمممت فمممي 
ازديممماده مسمممتمر. ففمممي منتصمممف السمممبعينات قفمممز عمممدد العممماملين باإلذاعمممة 
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المثبتممممين فممممي الخدمممممة إلممممى مممممائتي شممممخص يتقاضممممون رواتممممب شممممهرية، 
ي إلمى ويدخلون فمي الخدممة المعاشمية. وتطمور فمي تلمك الفتمرة أممر الترقم

الممدرجات العليمما، فقفممز عممدٌد كبيممٌر مممن العمماملين إلممى الممدرجات الوظيفيممة 
العليممما، حتمممى خلمممق ذلمممك إشمممكااًل إداريمممًا لمممم يمممتم حلمممه إال بخلمممق وظمممائف 

 جديدة خاصة بأولئك الذين شملتهم كشوفات الترقي. 
وظممل هممذا األمممر يسممبب هاجسممًا إداريممًا حقيقيممًا، فاإلذاعممة علممى 

زي درجمممممات وكمممممالء درجممممماته وظيفيمممممة تمممممواصمممممغر حجمهممممما تعمممممج بحملمممممة 
األحيان. ويكاد الحجم الوظيفي ال يتسمق ممع طبيعمة الوزارات في بعض 

عمممل بعممض الوظممائف مممما جعلهمما فممي حممواره مسممتمر يطممرأ كلممما ظهممرت 
 كشوفات الترقي.

ذا قارنا اإلذاعة برصميفاتها األخريمات ممن األجهمزة اإلعالميمة  وال
أكثمر اسمتقرارًا خصوصمًا فيمما يتعلمق في السودان نجد أنها أفضل حمااًل و 

بعممزل العمماملين مممن وظممائفهم والتممي تعتمممد دائمممًا علممى األهممواء السياسممية 
والموازنات الحزبية لد  رؤساء الحكومات أو قادة االنقالبمات العسمكرية 

 التي حدثت في السودان.
 

 قيام الهيئة القومية لإلذاعة والتلف يون 
اإلذاعيمممين يجمممنح نحمممو إنشممماء وقمممد ممممر ت سمممنواٌت طويلمممٌة وخيمممال 

كميانه ُمسمتقله عمن هيمنمة السملطة المباشمرة يخمدم قضماياهم بشمكله أفضمل 
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ويؤدي لتطوير العمل في ظل التطور التقنمي المذي غىي مرى أسماليبى قنمواتم 
االتصممال ومفمماهيم العمممل اإلذاعممي فممي كممل أنحمماء العممالم. لممم يكممن ذلممك 

نمما تمأثر إلمى حمده   كبيمر بإذاعمات العمالم األخمر   الطرح نابعًا من فمراغ، وال
  .من حول السودان
طبيعمممة العممممل فمممي اإلذاعمممة قمممد فرضمممت ذلمممك اإلحسممماس ولعمممل  

بأهميممة خلممق كيممانه جديممد يتمثممل فممي هيئممة مسممتقلة، خصوصممًا وأن  هيئممة 
وشممممممركات اإلذاعممممممة فممممممي الواليممممممات المتحممممممدة  BBCاإلذاعممممممة البريطانيممممممة 

يطاليا واليابان وبقية الدول المتقدمة قد أفمرزت إفمرازًا  األمريكية وفرنسا وال
أغممممر  معظممممم أبنمممماء الممممدول الناميممممة بتقليممممد ذلممممك الممممنمط المتطممممور للعمممممل 

 اإلذاعي. 
وكانممممت فكممممرة قيممممام هيئممممة قوميممممة لإلذاعممممة والتلفزيممممون قممممد راقممممت 
للحكوممممة والقمممائمين بمممأمر الثقافمممة واإلعمممالم فمممي السمممودان، فكلمممف  وزيمممر 

صممين بتقممديم دراسممةه حممول هيكممله الثقافممة واإلعممالم لجنممًة مممن بعممض المخت
مسمممتقبلي للخممممدمات اإلذاعيمممة والتلفزيونيممممة. وبالفعممممل رفعمممت تلممممك اللجنممممة 

م 0980تقريرهمما لمكتممب المموزير فممي السممابع مممن شممهر ُشممباط فبرايممر عممام 
 حيث تضمن مقترحاته بما يلي 

 
دممج إذاعممة وتلفزيمون السممودان فممي مؤسسمة واحممدة ُتعمرف باسممم هيئممة  /0

 ية.اإلذاعة السودان
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ينشأ مجلس ل مناء يكون مسمؤواًل عمن وضمع سياسمة الهيئمة وتعيمين  /2
 كبار التنفيذيين فيها.

 
تحممممول إلممممى الهيئممممة الجديممممدة كممممل الصممممالحيات والسمممملطات المتعلقممممة  /3

باألنشممممطة ذات الصمممملة األساسممممية بشممممئون اإلذاعممممة بممممما فيهمممما التوظيممممف 
 والمرتبات وشروط الخدمة.

 
 ن أقسام البرامج والهندسة واإلدارة.توحيد الغالبية العظمى م /4
 
 يتم تشجيع قيام اإلذاعات اإلقليمية في إطار الهيئة. /5
 
 يجب التركيز على تطوير البرامج التعليمية. /6

 
وشيئًا فشيئًا اكتملت الدراسمات حمول ذلمك المشمروع وصمدر فمي 

م أول قمممانون لهيئمممة قوميمممة لإلذاعمممة 0980أيلمممول سمممبتمبر عمممام  09يممموم 
يمممممون بجمهوريمممممة السمممممودان. ووفقمممممًا لمممممذلك القمممممانون، فمممممإن اإلذاعمممممة والتلفز 

والتلفزيممممون أصممممبحتا هيئممممًة واحممممدة لهمممما إدارٌة واحممممدة وشخصمممميٌة اعتباريممممٌة 
واحمممممدة. وبعمممممد ذلمممممك صمممممدرت العديمممممد ممممممن اللممممموائح التمممممي فصممممملت شمممممكل 
التنظمات الداخليمة التمي نمص  عليهما القمانون. وكمان ممن أكبمر المبمررات 
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والتلفزيون في هيئمةه واحمدة فمي تلمك المرحلمة وجمود  لدمج جهازي اإلذاعة
خممدماته مشممابهة كممالتي تقمموم بهمما وحممدة أفممالم السممودان، ومعهممد التممدريب 
اإلذاعممممي، ووحممممدة اإلعممممالم اإلنمممممائي، والمكتممممب التجمممماري، والتلفزيونممممات 
الريفيمممة، وغيرهممما ممممن الخمممدمات ذات الطبيعمممة المشمممابهة، ممممما اسمممتدعى 

بعممد ذلممك صممدر قممراٌر  تخطمميطه وتنسمميقه واحممد.دمممج هممذه األجهممزة لتعمممل ب
( كممأول مممديره عممام ورئمميسه لمجلممس إدارة الفةةات  التجةةانيبتعيممين السمميد )

ن مجلممُس 132الهيئممة القوميممة لإلذاعممة والتلفزيممون  . ووفقممًا لممذلك القممرار تكممو 
 إدارة الهيئة على النحو التالي 

 
 .مدير عام الهيئة القومية لإلذاعة والتلفزيون رئيساً  /0

 وعضوية كله من 
 
 رئيس لجنة اإلرشاد القومي بمجلس الشعب. /0
 األمين العام للمجلس القومي للتعليم العالي. /2
 ممثل للقوات النظامية. /3
 وكيل رئاسة مجلس الوزراء. /4
 وكيل وزارة الثقافة واإلعالم. /5
 وكيل وزارة المالية واالقتصاد القومي. /6

                                                      
 أصدر القرار السيد رئيس الجمهورية. 132
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 مي.وكيل وزارة التخطيط القو  /7
 وكيل وزارة التربية والتوجيه. /8
 مدير عام وكالة السودان ل نباء. /9

 مدير المؤسسة العامة للمواصالت السلكية والالسلكية. /01
 أمين عام المجلس األعلى للشئون الدينية واألوقاف. /00
 أمين عام المجلس القومي للرعاية والتنمية االجتماعية. /02
 على للرياضة. أمين عام المجلس األ /03
 أمين عام المجلس األعلى لرعاية الشباب. /04
 مدير معهد البحوث والدراسات االشتراكية. /05
 مدير اإلذاعة. /06
 مدير التلفزيون. /07
 المدير اإلقليمي لإلعالم باإلقليم الجنوبي. /08
 السيد نصر الحاج على. /09
 السيد عبد الوهاب موسى. /21
 لة أبو سن.السيد علي أبو عاق /20
 الدكتور الطيب حاج عطية. /22
 السيد مكاوي عوض مكاوي. /23
 
 



-301- 

 صالحيات مجلس إدارة الهيئة:
وكانمممممت لمجلمممممس إدارة الهيئمممممة صمممممالحياٌت واسمممممعة تمثلمممممت فمممممي 
مباشممممرة جميممممع التصممممرفات واألعمممممال التممممي مممممن شممممأنها تحقيممممق أغممممراض 

 الهيئة والتي تتمثل فيما يلي 
 

ات وأي منقمموالت أخممر ، بالقممدر الضممروري أن يمتلممك األجهممزة والمعممد /أ
 والمناسب.

أن يحض على التسهيالت المصرفية من البنوك والهيئمات المماثلمة  /ب
لتمويمممل المشمممروعات االسمممتثمارية علمممى أن يحمممدد الممموزير الحمممد األقصمممى 

 للمديونية.
 أن ُيجيز الميزانية السنوية. /ج
 .أن يوافق على تحرك العاملين داخل وخارج الُقطر /د
أن يعتممممد قواعمممد االسمممتعانة بمممالخبرات األجنبيمممة فمممي مجمممال اإلذاعمممة  /ه

 المسموعة والمرئية.
 

كممما نممص  قممانون الهيئممة علممى أن يجتمممع مجلممس إدارتهمما ثممالث 
مممممرات فممممي السممممنة علممممى األقممممل، كممممما يجتمممممع بصممممفةه طارئممممة بممممدعوةه مممممن 
رئيسه، أو إذا طلب ذلمك ثلثما األعضماء، حيمث يكمون النصماب القمانوني 

صممف األعضمماء. ووفقممًا لقممانون الهيئممة القوميممة لإلذاعممة والتلفزيممون فممإن  ن
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كمممل إذاعمممةه تنشمممأ فمممي أي واحمممده ممممن أقممماليم السمممودان تكمممون تابعمممة تلقائيمممُا 
للهيئممة القوميممة لإلذاعممة والتلفزيممون. وتقمموم علممى أسمماس سياسممةه مدروسممة 

 من الهيئة ومعرفة الجدو  اإلعالمية منها. 
تلقائيممممًا للهيئممممة جميممممع الخممممدمات  وبموجممممب ذلممممك فقممممد انضمممممت

اإلذاعية السابقة كإذاعة جوبما وتلفزيمون الجزيمرة الريفمي ومحطمة تلفزيمون 
عطبرة الريفي. وبعد صدور ذلك القانون أيضًا أصمبح الربماط أقمو  بمين 
الهيئة القومية لإلذاعة والتلفزيون والحكومات اإلقليمية التي كانت قائممًة 

ممممات تسمممهم بتممموفير المتطلبمممات الحيويمممة آنمممذاك، حيمممث كانمممت تلمممك الحكو 
 كالمباني ومقومات التسيير اليومي للعملية اإلعالمية. 

 
 ثم صارت اإلذاعة هيئةع مستقلة

م صمممدر قمممراٌر يمممنص علمممى أن تصمممبح اإلذاعمممة 0992فمممي عمممام 
. وبموجممب هممذا القممرار لممم يعممد لإلذاعممة أيمممُة 133السممودانية هيئممًة مسممتقلة 

اسممممة الهيئممممة القوميممممة لإلذاعممممة والتلفزيممممون صمممملةه إداريممممة بممممالتلفزيون أو برئ
والتممي لممم يعممد لهمما وجممود. وقممد تضمممن قممرار إنشمماء هيئممة اإلذاعممة الجديممد 

 تكوين مجلس إدارة خاص باإلذاعة. 
وبدا أن  هذا القرار قد أتاح لإلذاعة أن تتحرك بتلقائيمةه أكثمر لمم 

ممت إدارة تتوفر لها في ظل القمانون القمديم. وفمور قيمام الهيئمة الجديمدة قا
                                                      

 م.0992( لمجلس الوزراء لعام  458هو القرار رقم )  133
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اإلذاعممممممة بوضممممممع هيكممممممله عممممممام للعمممممممل شمممممممل جميممممممع المرافممممممق الخدميممممممة 
والبرامجيممممة وُرفممممع لمممموزير الثقافممممة واإلعممممالم الممممذي أجممممازه وأصممممبح سمممماري 

 المفعول تسير على هداه اإلذاعة. 
وكان واضحًا أن  قانون اإلذاعة القديم مليٌء بالثقرات التي دفمع 

احيمممة الوظيفيمممة لمممذلك عمممممل ثمنهممما العممماملون خصوصمممًا فيمممما يتعلمممق بالن
 معدوا القانون الجديد لهيئة اإلذاعة على تالفي تلك األخطاء.

 
 عالقة اإلذاعة بو ارة الثقافة

ظلممممت عالقممممة اإلذاعممممة بمممموزارة الثقافممممة واإلعممممالم عالقممممةى تممممداخله 
تتغيممممر وتتبممممدل علممممى مممممر الزمممممان. وقممممد أشممممار إلممممى ذلممممك بعممممض خبممممراء 

انعقد بقاعمة الصمداقة بمالخرطوم  اإلعالم في السودان في مؤتمرهم الذي
م، حمممممين قمممممالوا إن  واقمممممع األممممممر فمممممي دولمممممةه 0991فمممممي منتصمممممف عمممممام 

كالسمممممودان تتبمممممع فيهممممما وسمممممائل اإلعمممممالم الجمممممماهيري للدولمممممة يكمممممون ممممممن 
الصعب فيها ترك الحبمل علمى غاربمه بالنسمبة ل جهمزة اإلعالميمة وعلمى 

 رأسها اإلذاعة.
بممممأن تمثيممممل هممممذه وبممممرر المؤيممممدون لممممذلك الطممممرح وجهممممة نظممممرهم 

األجهزة في حد ذاته ظل  عبئًا من األعباء التمي ينموء بحملهما كاهمل ممن 
يتصممد  لهمما خاصممًة وأنهمما ليسممت مممن المؤسسممات ذات العائممد المممادي، 
حتممى ينشممط رأس المممال الخمماص لخمموض غمارهمما. فضمماًل عممن هممذا فممإن  
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سياسمممة الدولمممة وسممميطرة الفكمممر السياسمممي، وبمممث نشممماط الجهممماز التنفيمممذي 
الجهمممممماز السياسممممممي، تسممممممتدعي إشممممممراف الدولممممممة علممممممى أجهممممممزة اإلعممممممالم و 

 خصوصًا األجهزة ذات التأثير كاإلذاعة والتلفزيون. 
ولكمي يتبلمور الممرأي حمول إيجابيمة أو سمملبية همذه العالقمة، ال بممد 
مممن اسممتقراء واقممع اإلذاعممة نفسممها، والنظممر إلممى هيئممات اإلذاعممة العالميممة 

سمتقراء حمال المدول العظممى كالواليمات ذات األثر اإلعالمي األقمو . وبا
المتحممدة وبريطانيمما وروسمميا نجممد أن  حكومممات تلممك الممدول ظلممت تسمميطر 
فممي كثيممر مممن األحيممان علممى المؤسسممات والخممدمات اإلعالميممة الوطنيممة 

 . 134من إذاعةه وتلفزيون ووكاالت 
وتمممممأتي همممممذه السممممميطرة رغممممممًا عمممممن وجمممممود كثيمممممره ممممممن األنظممممممة 

خاصممة فممي معظممم تلممك الممدول خصوصممًا الواليممات اإلعالميممة التجاريممة وال
المتحممممدة األمريكيممممة، حيممممث نجممممد أن  الحكومممممة الفدراليممممة تتممممولى بنفسمممممها 

 ية اإلذاعة الموجهة للجمهور الخارجي. مسؤول
( قسمممممممًا مممممممن أقسممممممام وكالممممممة صةةةةةةوت أمريكةةةةةةاوتعتبممممممر إذاعممممممة )
. وهمممي تتبمممع American Information Agency االسمممتعالمات األمريكيمممة

م، حينمما صمدر القمرار 0978ة اإلعالم الدولي الحكوميمة منمذ عمام لوكال
 (جيمي كةارتربتبعيتها لتلك الوكالة من إدارة الرئيس األمريكي األسمبق )

                                                      
جيهمان أحمممد رشمتي، الممنظم اإلذاعيمة فممي المجتمعمات الغربيممة، دار الفكمر العربممي، نمموفمبر  134

 م.0978
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Jimmy Carter ووفقًا لهذا الوضع فإن  مدير إذاعة صوت أمريكا مكلٌف .
بتقمممممديم تقريمممممره دوري لمكتمممممب رئممممميس الجمهوريمممممة فمممممي البيمممممت األبممممميض، 

إلى ضرورة التعماون ممع وزارة الخارجيمة األمريكيمة فمي كمل مما  باإلضافة
يتعلمممق بالسياسمممة الخارجيمممة للواليمممات المتحمممدة التمممي يجمممب علمممى اإلذاعمممة 
توخيهممممما بصمممممرامة أثنممممماء أدائهممممما لرسمممممالتها ودورهممممما اإلعالممممممي والمممممدعائي 

  المتحدة.للواليات 
وفممممي االتحمممماد السمممموفيتي السممممابق، كانممممت الدولممممة تعتبممممر مثممممااًل 

رة الحكومة المركزية. لذلك فقد كانت اإلذاعة السوفيتية، التي تبث لسيط
برامجها من موسكو، تعتبُر منظمًة سياسيًة ضخمة تتحمدد برامجهما وفقمًا 
لقرارات سياسمية ُتصمدُرها اللجنمُة المركزيمة للحمزب الشميوعي والتمي تجماز 

 قراراتها بصفةه مستمرة من قمبىلم مجلسم السوفيت األعلى.
والتممي تفخمر باسممتقاللها  B B Cاإلذاعممة البريطانيمة  أمما هيئمة

يًة مباشرة أمام مسؤولٌة مسؤولفي مجال األخبار والبرمجة اإلذاعية فهي 
عمممن  The Commonwealth ثوزارة الخارجيمممة البريطانيمممة والكومونولممم

اختيمممممار المنممممماطق المسمممممتهدفة وسممممماعات اإلذاعمممممة واالتصمممممال بممممماإلدارات 
على المعلومات عن الظروف واألحموال فمي الحكومية المعنية للحصول 

الدول التي توجه لهما همذه اإلذاعمات فضماًل عمن اللغمات التمي تسمتخدمها 
ونفممس األمممر نجممده فممي  الممدول.اإلذاعممة فممي برامجهمما الموجهممة إلممى تلممك 

اإلذاعة المصرية، التي ُيعتبر مبناها أكبر مبنى إلذاعةه فمي العمالم حتمى 
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البرامجية إال أننا نجدها خاضمعة للرقابمة  اان. ورغمًا عن كثرة خدماتها
معانمممًا فمممي تنظممميم وتمممأطير همممذه الرقابمممة فقمممد %011الحكوميمممة بنسمممبة  . وال

ُبنيىممممممتُّ ومزارُة الثقافممممممة واإلعممممممالم فممممممي داخممممممل مبنممممممى اإلذاعممممممة والتلفزيممممممون 
 ( الذي يطل على نهر النيل بمدينة القاهرة. ماسبيرو)

نظممممة اإلذاعمممة األممممر اإلذاعمممة المصمممرية ليطمممال كمممل أ ويتخطمممى
والتلفزيمممون فمممي العمممالم العربمممي والمممدول األفريقيمممة وااسممميوية مثمممل ماليزيممما 
ذا نظرنمما إلممى اإلذاعممة السممودانية  ندونيسمميا وغيرهمما. وال والهنممد وباكسممتان وال
نجمممد بعمممض الخصوصمممية فمممي طبيعمممة العممممل المممذي خطمممط لمممه أن يخمممدم 

ا تمزال فمي أعراقًا متباينمة فمي ثقافاتهما حيمث لعبمت همذه الظمروف دورًا ومم
دارة اإلذاعممممة مممممن أجممممل  ضممممرورة وضممممع تنسمممميق البرمجممممة بممممين الدولممممة وال
اسمممتيعاب واسمممتلهام المممموروث الثقمممافي والسياسمممي لمممد  همممذه الجماعمممات 

 المختلفة وتوصيل سياسة الدولة إليها في مواقعها النائية.
 

  ثم جاء قيام الحكمم الالمركمزي المذي بمدأ فمي أوائمل الثمانينيمات والمذي
 د إلى تسعة أقاليم في ذلك الوقت. قسم البال

 
  م تقسيم المبالد إلمى واليمات ظلمت تتمأرجح بمين 0992ثم تاله في عام

الزيممادة والنقصممان حتممى وصمملت إلممى سممتة وعشممرين واليممة فممي شممهر أيممار 
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م تقممموم فمممي كمممل واحمممدة منهممما حكوممممٌة مسمممتقلة تحمممت مظلمممة 0994ممممايو 
 النظام الفيدرالي. 

 
 ضت السياسة اإلعالمية كثيرًا من التداخل في ظل هذه التطورات اقت

بمممين الجهممماز المركمممزي واألجهمممزة الفيراليمممة، ممممما أد  إلمممى رسمممم سياسممماته 
عديمممدة ظلمممتُّ فمممي معظمهممما تمممربط العممممل اإلذاعمممي بممماألجهزة الرسممممية ال 

  سيما وزارة الثقافة واإلعالم.
وفممي الفتممرة التممي سممبقت قيممام الهيئممة القوميممة لإلذاعممة والتلفزيممون 

اإلذاعمممة السمممودانية إحمممد  األقسمممام الرئيسمممة التابعمممة لممموزير الثقافمممة  كانمممت
واإلعمممالم. وكمممان الممموزير همممو المممذي يشمممرف إشمممرافًا مباشمممرًا وفعليمممًا علمممى 
برامج وأعمال اإلذاعة ويضع اإلطار العام لسياسمتها ممن حيمث البرمجمة 

 واألداء ومحاسبة العاملين. 
لجممأ لمموزير الثقافممة وبحكممم هممذه التبعيممة المباشممرة كانممت اإلذاعممة ت

فممي كمممل صممغيرةه وكبيمممرة بحكمممم أنممه حلقمممُة الوصمممل الرئيسممية بمممين السممملطة 
ين فمممي مسمممؤولالتنفيذيمممة واإلذاعمممة. حيمممث إنمممه يملمممك صمممالحيات تعيمممين ال

قالمة ممن يعتقمد  الوظائف القيادية العليا، كمما أن  لمه الحمق فمي محاسمبة وال
 أنه ليسى كفؤًا للعمل. 

كانممت جممزءًا مممن ميزانيممة وزارة الثقافممة وحتممى أن  ميزانيممة اإلذاعممة 
واإلعمممالم، ممممما جعمممل ارتبممماط اإلذاعمممة بمممالوزارة ارتباطمممًا عضمممويًا وثيقمممًا ال 
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فكمماك منممه تحممت أي ظممرف. ولممذلك كممان ال ُبممد  مممن الممنص الواضممح فممي 
قانون الهيئة التأسيسي على أن تكون الهيئمة القوميمة لإلذاعمة والتلفزيمون 

 اإلعالم. مستقلًة عن وزارة الثقافة و 
وبمذلك انفصمممت عمر  العالقممة األزليممة بمين اإلذاعممة والمموزير إال 
ما فرضته طبيعة الرسالة اإلعالميمة التمي تتصمل اتصمااًل نوعيمًا بجهمات 
اتخمماذ القممرار والجهمماز التنفيممذي. وقمممد أصممبح أمممر اإلشممراف العممام علمممى 

يمر يات وزير رئاسة الجمهورية بداًل عن وز مسؤولاإلذاعة والتلفزيون من 
 الثقافة واإلعالم. 

وفمممي ظمممل م همممذا القمممانون بمممدا وكمممأن حركمممة اإلذاعمممة قمممد أصمممبحت 
أكثممر اسممتقالاًل مممما كممان. حيممث أصممبح اتخمماذ القممرارات الخاصممة بمماألداء 

 والعاملين والتعيين من اختصاص المدير العام أو مجلس اإلدارة. 
ورغمًا عمن إيجابيمة همذا األسملوب المذي نظمر إليمه أهمل اإلذاعمة 

ن الرضممما إال أنمممه لمممم يعمممش طممموياًل. حيمممث سمممرعانى مممما صمممدر تعمممديٌل بعمممي
لقممانون الهيئمممة صمممار بموجبمممه وزيمممر الثقافمممة واإلعمممالم همممو رئممميس مجلمممس 
اإلدارة. وعممماد األممممر ممممن جديمممد إلمممى مممما كمممان عليمممه فمممي السمممابق، حيمممث 

الفعلمي عمن اإلذاعمة، خصوصمًا فيمما  مسمؤولأصبح وزير اإلعمالم همو ال
 سم السياسة العامة والتخطيط.يتعلق بالتعيينات أو ر 
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 استقالل اإلذاعة بين السلر واإليجار
لقد أثبتت سنوات التحول والتغيير التي طرأت على اإلذاعة أن  
استقاللها أفضل كثيمرًا ممن تبعيتهما ألي ُسملطة سمواٌء كانمت همذه السملطة 
ممثلًة في وزارة اإلعالم أو رئاسة الجمهورية وذلك ألسباب كثيرة. حيث 

ن  هناك العديد من المصالح واألقسام كانمت تتبمع مباشمرًة لموزير الثقافمة إ
اإلعمممالم  /3اإلعمممالم المممداخلي  /2مصممملحة الثقافمممة  /0واإلعمممالم وهمممي  

مؤسسممة  /7دار التوزيممع  /6اإلنتمماج السممينمائي  /5ااثممار  /4 الخممارجي
ون إدارة الفنم /01الفنمون الشمعبية  /9المسمرح القمومي  /8الدولة للسينما 

لى سنوات قريبة مكاتب اإلعالم اإلقليميمة(.  المسرحية واالستعراضية )وال
فمممممإذا أضمممممفنا إلمممممى كمممممل همممممذه األقسمممممام اإلذاعمممممة والتلفزيمممممون، فمممممإن  حجمممممم 

 ية يتسع بشكله أكبر من طاقة أي وزيره أو وزارةه واحدة. مسؤولال
وكمممما همممو معلممموٌم فمممي علمممم اإلدارة ال يجممموز أن يجممممع شمممخٌص 

المباشمممرة أكثمممر ممممن سمممتة إداراته مختلفمممة فمممي وقمممته  واحمممد تحمممت إدارتمممه
الواحممد يممؤدي إلممى إهمممال  مسممؤولواحممد. ذلممك أن تعممدد اإلدارات تحممت ال

يات، ممممممما يضمممممر بمسممممميرة دوالب العممممممل مسمممممؤولبعضمممممها أو تضمممممارب ال
اليومي. فكيف الحال إذا كان أحد هذه اإلدارات في مثل خطورة الراديو 

فضممماًل عمممما فيمممه ممممن تطممموير لملكمممات اسمممتقالل اإلذاعمممة و  أو التلفزيمممونئ
اإلبممداع فإنممه يتمميح فرصممًة أكبممر لحريممة الحركممة بعيممدًا عممن تشممعبات الظممل 
اإلداري. ولعممل تجربممة قيممام الهيئممة كانممت دلممياًل واضممحًا علممى ذلممك خممالل 
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الشمممهور التمممي بمممدأ فيهممما التطبيمممق الفعلمممي للقمممانون. حيمممث أتممماح اسمممتقالُل 
التعامممل المممالي نسممبًة السممتقالل الهيئممة تطممورًا فممي البرمجممة وسممرعًة فممي 

 الميزانية. 
ظهر ذلك في سمرعة اتخماذ القمرار وفمي مراقبمة سمير العممل ممن 
خمممالل الممممدراء المباشمممرين والمشممماركين فمممي العممممل اإلذاعمممي نفسمممه، ممممما 

 أتاح التصاقًا ومعرفًة أكبر ببواطن األمور ومشاكل العمل اليومية. 
ي مجممممال العمممممل أممممما عممممن حريممممة الحركممممة المتاحممممة لإلذاعممممة فمممم

السياسممي فمميمكن القمممول إن  الضمموابط العاممممة التممي تمليهممما طبيعممة مسمممار 
الدولممة السياسممي هممي التممي ترسممم اإلطممار العممام لعمممل اإلذاعممة شممأنها فممي 
ذلمممك شمممأن معظمممم إذاعمممات العمممالم. وهمممي تترسمممم فمممي همممذا الشمممأن خطمممى 
الجهممممماز اإلعالممممممي المممممذي يعمممممرف تماممممممًا دوره فمممممي مجتممممممعه كمممممالمجتمع 

 اني. السود
واإلذاعمممممة السمممممودانية أسمممممبق ممممممن الحكوممممممات فمممممي بلمممممورة المممممروح 
الوطني في كل أبناء السودان، لمم تحمد يوممًا عمن مسمارها الموطني المذي 
يدعم أسس الحرية والديموقراطية والعدالة في توزيع الفمرص واسمتنهاض 

 الهمم من أجل األداء األفضل في كل المجاالت.
ودان، لممم نجممد نصممًا واحممدًا وباستقصمماء جميممع القمموانين فممي السمم

يحجممممر علممممى اإلذاعممممي أو اإلعالمممممي حريممممة ممارسممممة مهنتممممه مممممن خممممالل 
الممارسمممات الفعليمممة ل نظممممة السياسمممية  الجهممماز المممذي يتبمممع لمممه، إال أن  
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علمممى ممممر العصمممور كانمممت تملمممي واقعمممًا مؤسمممفًا فمممي كثيمممره ممممن األحيمممان. 
م هممو التممدخل وكممان الطممابع العممام للمموزراء المتعمماقبين علممى وزارة اإلعممال

بشممكل غيممر مبممرر فممي شممئون العمممل اإلذاعممي الممذي أصممبح ضممحيًة فممي 
كثيره ممن العهمود لتلمك السياسمات التمي لمم يمدعمها قمانون فمي أ  مرحلمةه 

 المراحل. من 
لقمممد دخلمممت سممماحة العممممل السياسمممي كثيمممر ممممن المعطيمممات بعمممد 
االسمممممتقالل، حيمممممث تشمممممعبت األهمممممواء إلمممممى حمممممده كبيمممممر بمممممين الجماعمممممات 

ة المختلفة. وهذا بمالطبع قمد جماء كمإفرازه طبيعمي لمرحلمة مما بعمد السياسي
االسمممتعمار التمممي ظهمممرت فمممي أداء الحكوممممات الوطنيمممة المتعاقبمممة، ممممما 

 انعكس على اإلذاعة. 
وخممالل مسمميرة األنظمممة السياسممية بالسممودان ظهممر جليممًا أن  كممل 
ت واحدة من الحكومات التي أمسكت بمقاليد األممور بعمد االسمتقالل كانم

تريد أن تستفيد ممن اإلذاعمة كوسميلةه أقمو  لترسميع مفاهيمهما وسياسماتها، 
بغمممض النظمممر عمممن قوميمممة مممما تريمممد طرحمممه أو قيمتمممه بالنسمممبة للمسمممتمع، 

 حيث إن  مصالح الحكومات ليست بالضرورة هي مصالح الوطن. 
فممممي عهممممود الحكومممممات  ظلممممت السمممممة الغالبممممة لبممممرامج اإلذاعممممة

م األطروحممممات الحكوميممممة، سممممواء أكانممممت الوطنيممممة هممممي التبشممممير بمفمممماهي
األنظمممة عسممكريًة كممما هممو الحممال فممي عهممد إبممراهيم عبممود وجعفممر نميممري 
وعمر البشير أو فمي العهمود الليبراليمة الثالثمة التمي تخللمت فتمرات الحكمم 
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العسممكري بممالبالد. وظلممت البممرامج فممي معظممم الفتممرات التممي تعقممب تغييممر 
ات العسممممكرية أو االنتفاضممممات األنظمممممة السياسممممية عممممن طريممممق االنقالبمممم

الشممعبية تتسممم بالصممفة الثوريممة التممي تتممأثر دائمممًا بطممرح السمماحة الوطنيممة 
مممممن خممممالل حركممممة الشممممارع السياسممممي. وحتممممى البممممرامج األُدبىيُّممممة والثقافيممممة 
والترفيهية ظلت تشهد تغييراته وتحوالته في محتواها ومضامينها. فبدت 

 ر من خالل الراديو. فيها روح الشباب المتعطش لحرية التعبي
وظلت الحكومات العسمكرية تضمع السياسمات التمي تخمدم رؤاهما 
التممي تحمماول دائمممًا أن تجعممل مممن االنقممالب ثممورًة شممعبية. إال أن  الكسممب 
المادي الذي تتلقماه اإلذاعمة ممن الدولمة لتطموير برامجهما ظمل  أفضمل فمي 

 العهود الشمولية كثيرًا من العهود الليبرالية. 
عممن نزعممة األنظمممة الشمممولية المعروفممة بهيمنتهمما وفممرض ورغمممًا 

قراراتها من خالل القنوات المختلفة إال أن  واقمع اإلذاعمة السمودانية يقمول 
إن مممه وممممن خمممالل متابعمممة مممما حمممدث فمممي سمممنوات مممما بعمممد االسمممتقالل أن  
األنظمممممممة الشمممممممولية لممممممم تتممممممدخل بالشممممممكل الممممممذي تممممممدخلت بممممممه األنظمممممممة 

ُتملممي  لبرمجممة. حيممُث ظلممت األنظمممة الشممموليةالديموقراطيممة فممي شممئون ا
سياسماتها مممن البيمان األول ثممم تتممرك العماملين يممؤدون أدوارهمم مممن خممالل 

 هذه السياسة. 
وظممل  معظممم التممدخل فممي مجممال فصممل وتعيممين األفممراد ولكممن لممم 
يحممدث كثيممٌر مممن التممدخل فممي مجممال البرمجممة إال فممي حمماالت نممادرة. أممما 
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غمًا عن اإليجابيات الكثيرة التمي وجمدتها اإلذاعمة في الفترات الليبرالية فر 
وحجممممم الحريممممات التممممي ُأتيحممممت لسممممماع الصمممموت ااخممممر إال أن اإلذاعممممة 
تعرضممت لكثيممره مممن التممدخالت السياسممية فممي البرمجممة التممي وصمملت إلممى 
حد م الصراع فمي بعمض األحيمان. والسمبب فمي ذلمك همو طبيعمة الممارسمة 

ضمممت عليهممما الظمممروف أن تقضمممي الديموقراطيمممة فمممي السمممودان، التمممي فر 
معظمممم أيامهممما فمممي محممماوالت إثبمممات المممذات وسمممط صمممراعات المعارضمممين 

م تسملمت حكوممة السميد 0986والمناوئين. ففي شمهر نيسمان أبريمل عمام 
الصممادق المهممدي المنتخبممة مقاليممد الحكممم فممي السممودان، بعممد سممتة عشممر 

 عامًا من غياب الليبرالية. 
المسمممار المممذي كانمممت تسمممير  وشمممعرت اإلذاعمممة السمممودانية بتغيمممر

عليمممه األممممور حيمممث أصمممبحت مراكمممز اتخممماذ القمممرار متعمممددة، والمصمممالح 
الوطنية نفسها أصبحت تختلمف حسمب المرؤ  الحزبيمة التمي تختلمف ممن 

 حزب إلى آخر.
حةةة ر وكانمممت قيممماداُت األحمممزاب الكبيمممرة ذات الممموزن البرلمممماني )

علممممى شممممكل  ( كثيممممرًا مممما تممممؤثراألمةةةةة والحةةةة ر االتحةةةةادي الةةةةديموقراطي
البرمجمممة اإلذاعيمممة ممممن خمممالل رفمممض بعمممض الممممواد والتركيمممز علمممى ممممواد 
أخمممر  وهكممممذا. وهمممذا الواقممممع الجديممممد جعمممل اإلذاعممممة تتعاممممل بشمممميء مممممن 
الحممممذر فممممي كثيممممره مممممن األحيممممان خوفممممًا مممممن تضممممارب مصممممالح القيممممادات 
الحاكمممة. وأصمممبح التمممردد سممممًة ممممن سمممات ُصمممناع القمممرار باإلذاعمممة ممممن 
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ما ال ُيرضي هذا الحزب أو ذاك. لم يكمن ذلمك الخموف مغبة الوقوع في 
نممما كانمممت اإلذاعممة تخشمممى الوقمموع فمممي مزالممق االتهمممام  نابعممًا مممن فمممراغ، وال
والمسمماءلة، وذلممك مممن خممالل التجممارب الفعليممة والتممي نسمموق هنمما بعضممًا 

م أيمممام أن كمممان 0969 -م 0964ففمممي فتمممرة الديموقراطيمممة الثانيمممة  منهممما.
يسًا للوزراء كانت اإلذاعمة تنقمل احتفمااًل رسمميًا السيد الصادق المهدي رئ

 من خارج األستديو يتحدث فيه السيد رئيس الوزراء. 
وكعمممادة اإلذاعمممة فمممي همممذه الحممماالت تضمممع برامجهممما كاملمممًة فمممي 
داخمممل األسمممتديو حسمممب خارطمممة التنسممميق تحسمممبًا ألي طمممارو قمممد يحمممدث 

المممذكر الحكممميم  أثنممماء االنتقمممال. وكالعمممادة ُتختمممتم البمممرامج بمممتالوةه ممممن آي
مدتها عشر دقائق أو ربع ساعة تبدأ فمي السماعة الثانيمة عشمرة إال ربعمًا 

 ليتوقف اإلرسال عند منتصف الليل. 
وفي تلك الليلة اسمتمر خطماب رئميس الموزراء لممدة طويلمة، ولمم 
ينتمممه إال فمممي المممزمن المحمممدد لمممتالوة الختمممام وهمممو الثانيمممة عشمممرة إال ربعمممًا. 

ق مممبى علمممى رئممميس وكمممإجراءه طبيعمممي قمممدم ال ممممذيع تمممالوة الختمممام بعمممد أن عى
الممموزراء. ودخلمممت المممتالوة التمممي أقاممممت المممدنيا ولمممم ُتقعمممدها. حيمممث اتصمممل 

ي الحمزب مسمتنكرين ومتهممين اإلذاعمة بأنهما أرادت اإلسماءة مسؤولكبار 
لممممتالوة، حيممممث تصممممادف أن بممممدأ اختيممممار تلممممك اايممممات للممممرئيس المممموزراء ب

لذين آمنوا إن جاءكم فاس ي بنبةأ فتبينةوا يا أيها االقارو بقوله تعمالى  }
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. ودخلمت 135{ أن ُتصيبوا قوماع بجهالٍة فتصبحوا علب ما فعلتم نادمين
اإلذاعمممة فمممي مشمممكلة شمممائكة لمممم يشمممفع لهممما فيهممما تأكيمممُد الممممدير بمممأنهم لمممم 
نما جماءت إذاعمة  يقصدوا اإلساءة إلى رئيس الوزراء وال إلى حكومته، وال

ضمموع سمملفًا مممن إدارة التنسمميق باإلذاعممة. تلممك السممورة حسممب الهيكممل المو 
وهي عنمدما وضمعت تلمك السمورة إنمما كانمت تتبمع تسلسماًل عاديمًا إلذاعمة 

 القرآن يبدأ بسورة الفاتحة ويختم بسورة الناس. 
والصدفُة وحدها هي التي وضعت تلك اايات ممن تلمك السمورة 

دث إلمى فمي ذلمك اليموم، ولمم تكمن اإلذاعمة تمدري أن  رئميس الموزراء سميتح
ذلك الوقت المتأخر من الليل. وحتى لو أنها كانت تعلُم ذلمك فلميس ممن 

المممذي همممو كمممالم هللا عمممز طبمممع اإلذاعمممة مكايمممدة الساسمممة، والقمممرآُن الكمممريم 
  .136لم يكن في يوم من األيام مستفزًا لمشاعر أحد وال ينبغي له وجل 

 -م 0985موقممٌف آخممر حممدث إبممان الفتممرة الديموقراطيممة الثالثممة 
م حيث كانت اإلذاعة تذيع المفكمرة الصمباحية التمي تحموي العديمد 0989

مممممن اإلعالنممممات المجانيممممة عممممن األنشممممطة الثقافيممممة والعلميممممة الممممدائرة فممممي 
المنتمديات العامممة بممالخرطوم وبمماقي مممدن السممودان. والمفكممرة هممي برنممامج 
للخممدمات ظممل يقممدم علممى مممد  سممنوات طويلممة بإشممراف قسممم المنوعممات. 

                                                      
 .6سورة الحجرات، ااية رقم  135
صممالحين فممي يمموم تعيينممه وزيممرًا للثقافممة رو  هممذه الحادثممة للمؤلممف األسممتاذ محمممد خمموجلي  136

 واإلعالم.
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فتممرة األخبممار الصممباحية األولممى التممي تقممدم فممي السادسممة  حيممث يممذاُع بعممد
والنصممف صمممباحًا كمممل يممموم مممما عمممدا أيمممام الجمعمممة. وأثنممماء إذاعمممة المفكمممرة 

مقمممدمات  علمممى الهمممواء دخمممل شمممخٌص فمممي أسمممتديو البمممث المباشمممر بمممدون 
. وبأسملوب 137ونظر إليمه فنيمو األسمتديو فمإذا بمه وزيمر الثقافمة واإلعمالم 

ز التلعيممب وأوقممف شممريط المفكممرة التممي غاضممب هجممم المموزير علممى جهمما
عمممن تنفيمممذ  مسمممؤولكانمممت مذاعمممًة علمممى الهمممواء. وقمممال للمسممماعد الفنمممي ال

ضةةع أي مةةادة موسةةيقية أو غنائيةةة أو غيرهةةا بةةدالع مةةن هةةذ  ))الفتممرة  
 . ((المفكرة التي ال أريد أن أسمعها بعد اليوم

وتمموتر جممو األسممتديو الممذي لممم يدخلممه وزيممٌر فممي تمماريع اإلذاعممة 
تلك الصورة الغاضبة. وبعد ذلك عرج سعادة الوزير علمى مكتمب ممدير ب

اإلذاعممة وهممو يرغممي ويزبممد، وعقممد اجتماعممًا عمماجاًل بكممل قيممادات اإلذاعممة 
إننةي كنةُت فةي طريقةي ))لتدارس األمر. وقال الوزير فمي مطلمع حديثمه  

للمكتر وسةمعت هةذا البرنةامج فةي راديةو السةيارة فحولةت طريقةي مةن 
 . ((اإلذاعة ألوقفف بنفسيالو ارة إلب 

ولما سأله العاملون عن سر تلك الغضبة وذلك التصمرف غيمر 
هةذ  مفكةرة لبخبةار واألنشةطة الثقافيةة للجبهةة ))المسبوق قال الوزير  

اإلسةةالمية القوميةةةة المنةةافس اللةةةدود لح بنةةةا االتحةةادي وحةةة ر األمةةةة 

                                                      
هممذا المموزير هممو التمموم محمممد التمموم وزيممر الثقافممة واإلعممالم فممي الحكومممة االئتالفيممة األولممى  137

 التي كونها السيد الصادق المهدي مع الحزب االتحادي الديموقراطي.
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هةةةذ  )) . وكمممان المممرد علممى الممموزير ((الحةةةاكم فلمةةةاذا تسةةةمحون ب ذاعتهةةةا
المفكةرة ال عالقةةة لهةةا بالجبهةةة اإلسةةالمية وال باالتحةةادي الةةديموقراطي 
نمةةا هةةي  وال بحةة ر األمةةة وال بةةأي تنظةةيٍم سياسةةي سةةاب  أو الحةة ، واس
برنامجي ظل ألكثر من عشر سنوات يقوم بنقل األنشةطة الثقافيةة التةي 
ترد مةن أي بقعةٍة فةي أرض السةودان الواسةعة. ومعظةم األنشةطة هةي 

الجامعةةات والمنظمةةات الخيريةةة وغيرهةةا مةةن الجهةةات المهتمةةة لطلبةةة 
ولكنةةي ال أسةةمع فةةي هةةذ  )). فقممال المموزير  ((بقضةةايا الثقافةةة والمعرفةةة

المفكرة غير أنشةطة أبنةاء الجبهةة اإلسةالمية فةي الجامعةات والمعاهةد 
  .((والمدارس واألحياء وغيرها

هةةو  هةةذا))وكممان الممرد  مممن صممالح الممدين الفاضممل علممى المموزير  
الذي يجرا في ليالي العاصمة يا سةعادة الةو ير، ونحةن مةا علينةا إال 
أن نعكةةس كةةل مةةا يصةةل إلينةةا مةةن أي جهةةة مةةا دامةةت جهةةةع سةةودانية 
ومشةةروعة تمةةارس نشةةاطاع ثقافيةةاع مشةةروعاع. ونحةةن عنةةدما نةةذيع هةةذ  
األنشةةطة ال نكتةةرث للجهةةة أو الحةة ر الةةذي يرعةةب ذلةة  النشةةاط ألن 

 . 138((قراطيةالبالد تحكمها الديمو 
ال وألةف ال لهةذ  المفكةرة مةا دامةت ))فرد الموزير بشمكله حاسمم  

معظةةةم اإلعالنةةةات واألنشةةةطة الفكريةةةة المبثوثةةةة مةةةن خاللهةةةا ُمحتكةةةرة 
 . ((لشبار الجبهة

                                                      
 مفكرة الصباحية. وقتها عن المسؤوالً كان هذا الرد من صالح الدين الفاضل الذي كان  138
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وتوقفممت المفكممرة اليوميممة مممن ذلممك اليمموم ولممم تعممد إال بعممد خممروج 
عمابرة لمبعض  السيد التموم محممد التموم ممن التشمكيلة الوزاريمة. همذه أمثلمةٌ 

ين فممي شممئون اإلذاعممة فممي فتممرات مختلفممة، مممما جعممل مسممؤولتممدخالت ال
العمماملين فممي بعممض األحيممان يتوجسممون مممن تقممديم بعممض المممواد تحسممبًا 

ين. ولمممذلك فممممإن  اإلذاعمممة بممممذلك االسمممتغالل غيممممر مسممممؤوللعمممدم إرضممماء ال
المرشممممد قممممد لعبممممت دورًا مضممممادًا لتلممممك الحكومممممات، حيممممث إنهمممما أسممممهمت 

حقيقيًا في قلب جميع أنظمة الحكم في السمودان طموال األربعمين  إسهاماً 
 سنًة الماضية. 

بالطبع فإن  هنماك خطوطمًا عريضمًة يهتمد  بهما العممل اإلذاعمي 
فممممي كممممل زمممممان ومكممممان مثممممل احتممممرام المثممممل والقمممميم واألخممممالق والتحلممممي 
بالسلوك االجتماعي النابع من الفكر اإلنساني والروح العقائدية وما إلى 

لممك. وقممد ظلممت كممل هممذه المؤشممرات نبراسممًا يهتممدي بممه العمممل اإلذاعممي ذ
 كلما ُوضع في مساره الصحيح. 

والرقابة اإلذاعية ال تحتماج لحراسمةه عسمكرية أو جنموده ممدججين 
نممممما تمليهمممما طبيعممممة الرسممممالة اإلعالميممممة التممممي تشممممربها أبنمممماء  بالسممممالح، وال

البيمموت وفممي اإلذاعممة وصممارت شممغلهم الشمماغل بحكممم أنهممم يممدخلون كممل 
كل األوقات بال اسمتئذان ممما جعلهمم ُيمدركون مما يفعلمون. وذلمك بمالطبع 
ذا  قممد جعممل مممن كمممل فممرد رقيبممًا علممى أداء نفسمممه سمملبًا كممان أم إيجابمممًا. وال
ُعمممدنا ل نظممممة الشممممولية فإننممما أيضمممًا نالحمممُظ وجمممودى سممملبياته عديمممدة فمممي 
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لتمي ظل لممت تعاملهما ممع اإلذاعممة وعلمى رأسمها قضممية الفصمل ممن العمممل ا
سماء اإلذاعمة ممراته وممرات فمي ظمل همذه األنظممة. ورغممًا عمما سمردناُه 
آنفًا إال أن  هناك بعض وزراء الفترات الشمولية المذين تمدخلوا فمي مجمال 
البرمجة والعمل اليومي وكان علمى رأسمهم الموزير الراحمل األسمتاذ محممد 

تمممرات التمممي خممموجلي صمممالحين المممذي ظمممل  رقيبمممًا علمممى اإلذاعمممة طممموال الف
 قضاها بالوزارة. 

ال أن  تدخلمه قممد كممان فممي معظمممه ذا طبيعممة مهنيممة وأدائيممة ولممم إ
يكمممن تمممدخاًل سياسممميًا فمممي أي مرحلمممة ممممن المراحمممل. والخالصمممة همممي أن  
العممماملين باإلذاعمممة همممم ألصمممق النممماس برغبمممات وميمممول المسمممتمعين. وهمممم 

رة فمي بقمماع أدر  النماس باألسملوب األمثممل لخدممة كممل القطاعمات المنتشمم
السمممودان المختلفمممة. ولمممذلك كلمممما ُأطلقمممت يىمممُدهم فمممي تقمممديم البمممرامج تحمممت 
رايممممات الحريممممة التممممي يتطلبهمممما العمممممل كلممممما كممممان ذلممممك أفضممممل لإلذاعممممة 

   وللمستمع وللسودان، بل ول نظمة الحاكمة ذاتها.
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  الفصل السابع

  دور اإلذاعة في بلورة الهوية السودانية
 

حووووووووذ  اأ ا وووووووو   ووووووووتلع    ووووووووٌ  النووووووووت  إلوووووووووع اوشوووووووو هدف ))
  سووع دف   تا وو  ف يف ةوتحووع،   ظوو  ة اووتأاً ل  موووم 

 .(( غى بف الع ض أي  ل ة  ٌل ت   ا  اوع
 ]محمد خوجلي صالحين[
 مدير إذاعة أم درمان األسبق

----1--------------------- 

فممي سممنوات ممما قبمممل االسممتقالل عملممت اإلدارة البريطانيممة علمممى 
إزكاء روح القبليمة، وشمجعت األهمالي علمى تعلمم اإلنجليزيمة، التمي كانمت 
هممممي لغممممة الممممدواوين والتعلمممميم فممممي الممممبالد. ولممممم يكممممن هنمممماك مكمممماٌن لمممممن 
تخصصى في اللغة العربيمة إذا لمم ينسملع عنهما ويمتعلم اإلنجليزيمة. وكمان 

يممع أن ُيممذعنوا لممذلك الواقممع المريممر إذا أرادوا أن يجممدوا مصممدرًا علممى الجم
للرزق داخمل الموطن. حيمث لمم تكمن اللغمات المحليمة مكتوبمًة، إنمما ظلمت 
لغممماته شمممفاهيًة للتخاطمممب اليمممومي بمممين أهمممل القبيلمممة الواحمممدة. وسمممط تلمممك 
القيمممود االسمممتعمارية القويمممة والظمممروف الصمممعبة التمممي ممممرت بهممما المممبالد، 
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حمممممد كبيمممممر دور اللغمممممة العربيمممممة داخمممممل دواويمممممن الحكوممممممة، انحسمممممر إلمممممى 
وتراجعمممممت هيبتهممممما فمممممي المحافمممممل العاممممممة. وتناممممممت نتيجمممممًة لمممممذلك اللغمممممة 
اإلنجليزيممة. وبممدأ تشممجيع اللهجممات المحليممة ولغممات األقليممات القبليممة فممي 

. إال أن  رجال العربية المسمتميتين ممن أجلهما 139بقاع السودان المختلفة 
غممًا عمن تلمك الحمرب المعلنمة وغيمر المعلنمة. وظمل  لم تنكسر شوكتهم، ر 

نفٌر منهم يقاومون أي تفتيت لكيانهما أو اسمتخفافه بهيبتهما. حيمث انبمر  
نفمممٌر ممممنهم يكتبمممون فمممي الصمممحف األُدبىيُّمممة، ويخطمممون المؤلفمممات الداعيمممة 

حياء تراثها.   لتخليدها وال
وكان بعضهم يترسم خطا الشيع عبد هللا عبد الرحمن الضمرير 

العربيةةةةةة فةةةةةي ي أصمممممدر فمممممي مطلمممممع العشمممممرينات كتابمممممه الشمممممهير )المممممذ
(، والمممذي عمممرض ممممن خاللمممه فنمممون البالغمممة فمممي أسممملوب أهمممل السةةةودان

السودان ذوي الفصماحة والنباهمة فمي لغمة الضماد، وحماول ممن خاللمه أن 
يؤصممممل لعروبممممة السممممودانيين بكثيممممره مممممن الشممممواهد مممممن السمممملوك اللغمممموي 

 واألمثال الشعبية وغيرها. 
مممن خممالل المنتممديات والمجممامع قصممائد الشمميع الطيممب وظهممرت 

السراج التمي ال تعتمرف بغيمر العربيمة لسمانًا ألهمل السمودان. كمما ظهمرت 
كتابات خضر حمد الذي ناصمر قضمية اللغمة رغممًا عمن انشمغاله بهمموم 
السياسممة التممي تختلممف عممن منحممى أهممل اللغممة وأسمماطين الكممالم. وظهممرت 

                                                      
 (، دار النشر جامعة الخرطوم.2111عوض إبراهيم عوض، لغة اإلذاعة، ) 139



-332- 

عممة مدرسممة الفجممر ورواد الجمعيممات وجما نممداءات التجمماني يوسممف بشممير
األدبيمممة فمممي ود ممممدني والهاشمممماب وأبمممي روف، التمممي كانمممت تنمممزع كلهممما 
للتأصممممميل اداب وفنمممممون العربيمممممة بالسمممممودان. وظمممممل  الصممممموت الممممموطني 
متمسممكًا بهمما رغمممًا عممن خطممط بريطانيمما لضممربها. فحمممل لواءهمما نفممٌر مممن 

يثمممة، أمثمممال أبكمممار كليمممة غمممردون وطلبمممة األزهمممر وخريجمممي الممممدارس الحد
اسممماعيل العتبمماني وأحمممد يوسممف هاشممم ومحمممد عبممد القممادر كممرف وعبممد 
هللا الطيمممب ومصمممطفى طيمممب األسمممماء وسمممعد المممدين فممموزي وأبمممو القاسمممم 
عثمممان وغيممرهم. حيممث كممان إصممرارهم الشممديد علممى لغممةه وطنيممة تجمعهممم 
وتوحممممدهم فكانممممت اللغممممة العربيممممة. وانتقممممل هممممذا الهممممم الكبيممممر مممممن أعمممممدة 

 صول المجالت إلى مايكرفون اإلذاعة. الصحف وف
 

 اإلذاعة وبناء الوحدة الوطنية
نشأت إذاعُة أم درممان وبمدأت تمذيع كمل موادهما باللغمة العربيمة، 
التي اعتبرتها لغتها الرسمية، إلمى جانمب اإلنجليزيمة التمي كانمت ُتسمتخدم 

 في قراءة بعض نشرات األخبار والتعليقات والبرامج السياسية. 
اح شممبح االسممتعمار عممن الممبالد، وتربعممت أول حكومممةه ولممما انممز 

م، بممممدأت اإلذاعممممُة 0954وطنيممممة علممممى كراسممممي الحكممممم فممممي آذار مممممارس 
السودانيُة مرحلًة جديدًة هي مرحلُة بناء الذات السودانية المستقلة، التمي 
تتوجمممممممت بمممممممإعالن االسمممممممتقالل الكاممممممممل فمممممممي األول ممممممممن كمممممممانون ثممممممماني 
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السياسمممة الثقافيمممة المفروضمممة علمممى م، بعمممد سمممتين عاممممًا ممممن 0956ينممماير
أهل السودان. وأصبح استخدام اللغة العربية في تلك المرحلة من خالل 
اإلذاعة ذا مدلوله مختلف تمامًا عما كان عليه في الماضي. فقمد وقفمت 
ندًا قويًا ضد  األصوات التي كانت تعمل على تثبيت المستعمر عسكريًا 

االسممتقالل. كممما وقفممت ضممد  األصمموات  وثقافيممًا وسياسمميًا وُتعرقممُل مسمميرة
التي رفضت الثقافمة العربيمة التمي اعتبرتهما ثقافمة السمودان الغالبمة. فكمان 
موقف اإلذاعة من أبرز العوامل التي أد ت إلمى صميانة حمق الموطن فمي 

 حريته واستقالله، ال سيما في مجال الثقافة والمعرفة. 
 

 إشكالية الوحدة 
ومنُذ الوهلة األولى اللغةى العربيةى كلغةه اعتمدت إذاعُة أم درمان 

رسمممميةه لهممما ل سمممباب اانمممف ذكرهممما. وبمممدأت تمممذيع بهممما معظمممم البمممرامج 
إلى جانمب اللغمة اإلنجليزيمة التمي اسمتخدمتها فمي قمراءة  ونشرات األخبار

بعممممض نشممممرات األخبممممار والتعليقممممات والبممممرامج السياسممممية. وعنممممدما خممممرج 
م بمممدأت اإلذاعمممُة مرحلمممًة جديمممدًة 0956البريطمممانيون ممممن المممبالد فمممي عمممام 

هي مرحلُة بناء الذات السودانية المسمتقلة التمي ظهمرت بعمد سمتين عاممًا 
من المحاوالت المكثفة لطمس الهوية وصبس الثقافة بمروح التغريمب التمي 
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والتمممي أشمممار إليهممما بممممنُّسُّ بمبمممروك أحمممُد ُكت ممماب  140ُفرضمممت علمممى المممبالد 
انقضت األخمالق القديممة والسملوك الحميمد لقد اإلدارة البريطانية بقوله  )

ألبنممماء الجيمممل القمممديم... وممممال أبنممماء الجيمممل الحمممديث إلمممى اتبممماع وسمممائل 
ومظمممماهر الحضممممارة األوربيممممة التممممي ال تتجممممافى مممممع العممممادات واألعممممراف 

 . 141( أكثرها يتنافى مع المفاهيم اإلسالمية السودانية فحسب، بل كان
سمممممتعيد بمممممذلك مممممما كممممماد أن لقمممممد أرادت اإلذاعمممممُة السمممممودانية أن ت

ينطمسى من األعراف، وأن ُتحافظى على التراث. ولذلك لمم يكمن اسمتخداُم 
نممما كممان أمممرًا حتميممًا فرضممه  العربيممة فقممط كسممالحه فممي وجممه المسممتعمر، وال
وضمممع القبائمممل ذات اللغمممات المختلفمممة والتمممي لمممم تتخاطمممب فيمممما بينهممما إال 

 بالعربية. 
ات بحكمم أنهمما لمم ُتسممتخدم وكانمت النتيجمة أن تراجعممت تلمك اللغمم

إال فممممي إطممممار القبيلممممة الواحممممدة. أممممما فممممي األسممممواق والشممممارع لعممممام ودور 
العبممادة واللقمماءات العامممة فلممم يكممن لممد  الجميممع غيممر العربيممة. وسممقطت 
بممذلك نبمموءُة المسممتعمرين بممأن الدولممة سممتتفكك إلممى دويممالت بحكممم طبيعممة 

ه اإلذاعممة همممو أول كممان ذلمممك الموقممف الممذي وقفتمم البنمماء القممومي الهممش.
العوامل التي أد ت إلى الحفال على كيان الوطن ككيانه واحمده ومتماسمك 

                                                      
عوض إبراهيم عوض، أبعاد الصراع السياسي حول استقالل السمودان، تحمت الطبمع كمواال  140

 لمبور، ماليزيا.

م(، اإلدارة البريطانيمممة والحركمممة الوطنيمممة فمممي السمممودان 0972جعفمممر محممممد علمممي بخيمممت، ) 141
 .030م، ترجمة هنري رياض، دار الثقافة بيروت، صفحة 0909-0939
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لم. ولذلك أصر أبنماُء اإلذاعمة علمى اتخماذ  ال سيما في مجال الثقافة والعم
العربية وحدها لغًة للبرامج والخدمات اإلذاعية بأشكالها المختلفمة، القمائم 

غممممرض األساسممممي لإلذاعممممة هممممو منهمممما والمتوقممممع فممممي المسممممتقبل. وكممممان ال
تمممممذويب الفممممموارق العرقيمممممة التمممممي غمممممذاها االسمممممتعمار عنمممممدما عمممممملى علمممممى 

 استنهاض روح القبيلة وتشجيع اللهجات المحلية المتعددة.
نممممما  ولممممم ُتصممممبح اللغممممة بموجممممب ذلممممك لغممممة البممممرامج فحسممممب، وال
أصبحت لغة التدريب اإلذاعي، ولغة االجتماعات، ولغة التداول العاممة 

اإلذاعممة. وسمماعد علممى ذلممك أن  الدولممة الوطنيممة قممد اعتمممدتها  فممي ردهممات
بعممممد االسممممتقالل كلغممممةه للتعلمممميم، ولغممممًة لممممدواوين الحكومممممة، فتكامممممل دور 

 اإلذاعة مع دور المؤسسات األخر . 
واللغممة الفصممحى هممي التممي اعتمممدتها اإلذاعممة رغمممًا عممن تعامممل 

السممودان هممي  الشممارع السمموداني بالعاميممة بشممكله متواصممل. وعاميممُة أهمملم 
أقمرُب العاميمات إلمى اللغممة الفصمحى بمين كمل الممبالد العربيمة بمال اسممتثناء 

. وقمممد ثبمممت ممممن خمممالل اسمممتعراض مسممميرة البرمجمممة اإلذاعيمممة أن  كمممل 142
مستويات التخاطب في العربية قد وجدت طريقها عبر إذاعة أم درممان. 

عمممن  فلغمممة التمممراث القديممممة ممممثاًل وجمممدت حظمممًا فمممي البمممرامج التمممي تحمممدثت
( فمي أوائمل الطيةر صةال ( المذي قدممه )سيرة ابةن هشةامالتاريع مثمل  )

                                                      
م(، العربيمممة فمممي السمممودان، الجمممزء األول، 0967أنظمممر عبمممد هللا عبمممد المممرحمن الضمممرير، ) 142

 . 6الطبعة الثانية، دار الكتاب اللبناني، بيروت صفحة 
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فةةراس ( الممذي كممان يعممده ويقدمممه )مةةن ُتةةراث العةةررالسممتينيات، وبرنممامج )
(. وهو برنامٌج دراممي يتنماول بمالحوار حيماة المشماهير ممن العمرب الطير

مةةةةن الُقممممدامى، ويسممممتخدم لغممممة الباديممممة الفصمممميحة. وجمممماء بعممممده برنممممامج )
عبةد الوهةار أحمةد ( الذي أعده وقدممه لمدوراته عديمدة )  العربيالقص
(. وهممو علممى نمممط البرنممامج السممابق حيممُث يقممدم سممردًا دراميممًا مممن صةةال 

 واقع الحياة العربية بلغة العصور القديمة. 
)قةبسي مةن و (،قصة  األنبيةاءوهناك برامج أخر  من بينها )

)لسةان و (،الجةاهلي مع الشعر)و (،)من تاريخ العررو نور اإلسالم(،
(، وغيرها من البرامج التراثية التي قمدمتها اإلذاعمة حتمى منتصمف العرر

 . 143عقد الثمانينيات
أما اللغة المعاصرة فهي لغمة معظمم البمرامج التمي ظلمت تقمدمها 
اإلذاعمممة. وقمممد ظهمممرت ممممن خمممالل نشمممرات األخبمممار والحممموارات اإلذاعيمممة 

وغيرهممما ممممن الممممواد الحيمممة. والتعليقمممات السياسمممية وربمممط فقمممرات البمممرامج 
وظلمممممممت اللهجمممممممة العاميمممممممة همممممممي القاسمممممممم المشمممممممترك للمقمممممممابالت الفنيمممممممة 
واالجتماعية والرياضمية. وظهمرت أيضمًا بشمكل واضمح ممن خمالل بمرامج 
الطوائف، كمالمرأة، والطفمل، والثقافمة العماليمة، واألسمرة، وبمرامج الحركمة، 

ت اإلذاعمة بتعيمين ولتحقيق التجويد اللغموي قامم المزارع.والشباب، وركن 
عدد من المصححين من أسماتذة اللغمة العربيمة ليقومموا بتصمحيح نشمرات 

                                                      
 م(. 0986-0973هياكل البرامج الدورية إلذاعة جمهورية السودان ) 143
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األخبممار وبعممض البممرامج التممي ُتقممدم باللغممة الفصممحى قبممل إذاعتهمما. وبعممد 
ذلممك ظممل  المخطئممون فممي اللغممة مممن مممذيعين ومقممدمي بممرامج يتعرضممون 
ن للمسممممماءلة والمحاسمممممبة ممممممن قبمممممل اإلدارة. وظمممممل  المصمممممححون ممممممرتبطي

ارتباطًا وثيقمًا بقسممي األخبمار والمدراما باإلذاعمة، حيمث يقوممون بمراجعمة 
نشممرات األخبممار الرئيسممية وتشممكيلها خصوصممًا أخبممار السادسممة والنصممف 

أهممممم السمممودانية صمممباحًا وأخبمممار الثالثمممة مسممماًء اللتممممين تعتبرهمممما اإلذاعمممة 
 حيث كثافة االستماع. على اإلطالق بحكم فتراتها اإلخبارية 

كانت اإلذاعُة تشترط في مذيعيها أن يكونوا ملممين بقواعمد  ولما
وفنمون اللغممة العربيممة مممن نحممو وصممرف وبالغممة، فممإن  المممذيعين عممادًة ممما 
يقوممممون بأنفسمممهم بتصمممحيح نشمممرات األخبمممار التمممي ال تممممر علمممى همممؤالء 
المصححين. وهي بالطبع تمثل معظم نشرات اإلذاعة اليوميمة فيمما عمدا 

ليهمممما آنفمممًا. وقمممد درجمممت اإلذاعمممة علمممى إقاممممة دوراته النشمممرتين المشمممار إ
تدريبيممممة متباعممممدة لتجويممممد اللغممممة العربيممممة للعمممماملين فممممي حقلممممي األخبممممار 

 والبرامج. 
وكان يقوم بالتدريس في هذه الدورات بعض اإلذاعيين القمدامى 

يس حسن معني، أحمةد قبةاني، محمةد ) والمهتمين باللغة العربية مثمل 
وبممذلك  .144( صةةال  فهمةةي، وفةةراس الطيةةرخةةوجلي صةةالحين، محمةةد 

                                                      
األسمممماتذة مممممن أبنمممماء اإلذاعممممة الممممذين تعمممماملوا معهمممما طمممموال سممممنوات عمممممرهم،  جميممممع هممممؤالء 144

 أو سلك التعاون معها لسنواته طويلة. وانخرطوا إما في سلك العمل الرسمي بها
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ظلت اللغة العربية تتطمور يوممًا بعمد يموم فمي إذاعمة أم درممان ممن حيمث 
الكمممم والكيمممف. وظمممل  السمممودانيون أكثمممر التصممماقًا بمممالراديو المممذي أعطممماهم 
جرعمممماته كبيممممرًة منهمممما، مممممما سمممماعد فممممي انتشممممارها عبممممر بقمممماع السممممودان 

حليمممة. وقمممد ظهمممرت فمممي عقمممد المختلفمممة فتراجعمممت كثيمممٌر ممممن اللهجمممات الم
السممممتينيات أصممممواٌت نممممادت باعتممممماد اللهجممممات المحليممممة بممممداًل عممممن اللغممممة 

 الفصحى بدعو  أن الفصحى ال ُتعبر عن وجدان السودانيين. 
وعنمممد اسمممتقراء ذلمممك الطمممرح المممذي واكمممب اسمممتفحال الصمممراعات 
السياسممية والفكريممة بعممد أن اسممتتب األمممر ألبنمماء المموطن اتهمممت اإلذاعممة 

جين لتلمممك النمممداءات بمممأنهم قمممد تمممأثروا بأطروحمممات المممدكتور لمممويس الممممرو 
 . 145عوض واألستاذ سالمة موسى 

وكان مجرد االتهمام بمذلك التعماطف كفمياًل بحسمم األممر لصمالح 
الطممرف المنمماوو نظممرًا لحساسممية المثقمممف السمموداني تجمماه النقممد واالتهمممام 

اعمة تجماه بالمواالة لغير الوطنيين في طمرح أممور الموطن. وصممدت اإلذ
كل الدعوات التي رفضت تبنيها للغة الفصحى واعتبرتها أصواتًا هداممًة 
تأثرت باليسار العمالمي المذي ممد  ظاللمه علمى الحركمات الماركسمية التمي 
ازدهممرت فممي تلممك ااونممة فممي عمممدد مممن الممدول العربيممة، وسممعت لطممممس 

اءات الهوية اإلسالمية لكل المجتمعات العربية. كما اعتبرتها صدً  لنمد
 االستعمار الذي رفض مسبقًا أطروحات وحدة السودان. 

                                                      
 .92أنظر عوض إبراهيم عوض، مرجع سابق، صفحة  145



-339- 

وأعلنت اإلذاعة في أحد تعليقاتها الشهيرة أن االستعمار لم ُيمرمدُّ 
للسممودان توحممدًا وال تقممدمًا وال انصممهارًا فممي بوتقممةم األمممة الواحممدة. وبممذلك 
فإن  هدف تلك األصوات حسب تعليق اإلذاعة لم يكمن تطموير اللهجمات 

عممممى أصممممحاُبها بقممممدر ممممما كممممان محاولممممًة لتفتيممممت الكيممممان المحليممممة  كممممما اد 
القممممومي القممممائم علممممى أسمممماس اإلرث والممممدين، والممممذي أرادت اإلذاعمممممة أن 

 توحده على لسان غالبية السكان. 
ووسط تلك الصراعات المذهبية والفكرية استطاعت اإلذاعة أن 

لمك التمي تغرس مفردات اللغة العربية في كثيره من بقاع السودان حتمى ت
تمثممل الُعجمممة فيهمما نسممبًا أكبممر مممن األواسممط. وبممذلك أسممهمت فممي تعلمميم 
كثيممره مممن أبنمماء القبائممل أصممول اللغممة العربيممة التممي أصممبحت لغممة الشممارع 

 بفضل تلك الجهود. 
وكانممت النتيجممُة أن اسممتطاع جميممُع أبنمماء السممودان، رغممم تبمماين 

ه اللغمة. وبمالطبع ألسنتهم وعدم التوسع فمي التعلميم أن يتوحمدوا خلمف همذ
ال نسممتطيع أن نجممزم علممى وجممه الدقممة بحجممم انحسممار اللهجممات المحليممة 
مقابل انتشار اللغة العربية في السودان، ولكننا نستطيع أن نؤكمد تنمامي 
حجم المتحدثين بها خالل مسيرة اإلذاعة الطويلة، وذلك بفضمل البمرامج 

اعات التمممممي جمممممذبت بهممممما ألممممموف المسمممممتمعين للتحلمممممق حولهممممما طممممموال سممممم
 اإلرسال.
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 اللغات المحلية واللهجات في اإلذاعة 
وسممممط هممممذا التحممممدي انتبهممممت اإلذاعممممُة لخطممممورة موقفهمممما إذا ممممما 
تجاهلمممت اللهجممممات واللغممممات المحليمممة األخممممر . ولممممذلك قمممررت فممممي عممممام 

م أن تفمممرد لهممما حيمممزًا معتبمممرًا فمممي البمممرامج بعمممد أن تأكمممد لهممما نجممماح 0959
السممودانيين وتوحيممد الكيممان المموطني  دورهمما فممي ترسمميع اللغممة العربيممة بممين

مممن خاللهمما. وظممل  الهممدُف نفممسى الهممدف وهممو بنمماُء الكيممان القممومي القممائم 
على وحدة األعراق إلى جانب احترام موروثاتها الحضمارية والثقافيمة بمل 
انى غالبيُة أبنائمه باإلسمالم. وأعطمت  وحتى الدينية في هذا الوطن الذي دى

واللهجات المحلية عندما أصمبح أحمُد أهمدافها  اإلذاعة فرصًا أكبر للغات
 الرئيسية أن تقومى بتوصيل الرسالة اإلعالمية لكل القطاعات السكانية. 
وقدمت طموال عقمد السمتينات بمرامج باللهجماتم واللغمات المحليمة 

، وقمممد اسمممتخدمت 146لجنممموب السمممودان ممممن خمممالل إذاعمممة ركمممن الجنممموب 
 . 147(ر، والُشل ، وعربي جوباال اندي، والدينكا، والنويفيها لغات  )

                                                      
إذاعممة ركممن الجنمموب نشممأت خصيصممًا لخدمممة مممديريات الجنمموب الثالثممة آنممذاك وهممي أعممالي  146

النيممل، وبحممر الغممزال، واالسممتوائية. وكانممت ُتقممدم برامجهمما بالعربيممة المكسممرة أو ممما ُيسمممى بعربممي 
 جوبا، وأحيانًا باللغة اإلنجليزية الممزوجة ببعض اللغات المستخدمة في جنوب السودان.

عربي جوبا هو إحد  اللهجات العربية المستخدمة فى جنوب السودان، وقد ُسميت كذلك  147
مدينممة جوبمما إحممد  أكبممر مممدن الجنمموب السمموداني التممى تسممكنها مجموعممٌة مممن القبائممل  نسممبًة إلممى

 النيلية ذات اللغات المحلية خصوصًا قبيلة الدينكا ذات االنتشار الواسع فى تلك المنطقة.
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قدمت اإلذاعة بتلك اللغات برامج تعريفيمة عمن جنموب السمودان 
وخصوصية تركيبته اإلثنية والثقافية. كما أدخلت من خالل تلك البرامج 
العديد من المواد الترفيهية والغنائيمة التمي اسمتقتها ممن تمراث تلمك القبائمل 

وى آثمممار التخلمممف المممذي وبعمممض البمممرامج التعليميمممة التمممي قصمممدت بهممما محممم
م والممذي فممرض علممى أبنمماء 0920فرضممه قممانون المنمماطق المقفولممة لعممام 

جنوب السودان وبعض مناطق جبال النوبة واألنقسنا ودار فور االبتعاد 
 تمامًا عن بقية مدن الشمال. 

كمما قممدمت خممدماته يوميممة تمثلمت فممي نشممرات األخبممار والبممرامج 
ة بلغمممات القبائمممل القاطنمممة فمممي غمممرب التعليميمممة. وبالمثمممل اهتممممت اإلذاعممم

وأواسط وشرق وشممال السمودان. حيمث ظهمرت همذه اللغمات بشمكله أكبمر 
( وهو برنامٌج غنائي استمر  ألكثرى من ربوع السودانمن خالل برنامج )

خمسمممةه وثالثمممين عاممممًا لمممم يتوقمممف خاللهممما فمممي أي دورة. وقمممد أسمممهم فمممي 
د مممن اإلذاعيممين مممنهم وأعقبممه عممد (علةةي الحسةةن مالةة ) إنجاحممه األسممتاذ

 (. أحمد العوض الحسن، ومحمد حسن محمد علي)
 (.مةاجوري ألينانةا(، المذي أخرجتمه )مع التةراثوهناك برنمامج )

( كمممان يمممذاع ممممن برنةةةامج اللهجةةةاتثمممم جممماء بعمممد ذلمممك برنمممامٌج بعنممموان  )
(. وهممو مممن السةةر السةةيدخممالل موجممات البرنممامج العممام تحممت إشممراف )

م حينمما 0988لطابع السياسي. وقد بدأ في عمام البرامج المستقلة ذات ا
بممدأت قممواُت الجمميش الشممعبي لتحريممر السممودان بقيممادة العقيممد جممون قرنممق 



-342- 

( محمةد هةارون كةافي)و (يوسةف كةوةتنحى منحًى جديدًا بعمد انخمراط )
. فمي تلمك الفتمرة بمدأ 148من أبناء جبال النوبة فمي صمفوفها  آخرين ونفره 

لمسملحة تقمديم بمرامج متخصصمة بلغمات  فرع التوجيمه المعنموي بمالقوات ا
(، وهممممي مممممن لغممممات النوبممممة النيمةةةةاس، والمانةةةةدي، والغلفةةةةان، والةةةةدلنج)

المسممتخدمة علممى نطمماقه واسممع فممي منطقممة جنمموب كردفممان. وكانممت هممذه 
البمممرامج ُتبىمممُث علمممى موجمممات إذاعمممة الوحمممدة الوطنيمممة التمممي أشمممرف عليهممما 

 بالقوات المسلحة. ( أحُد أبناء جبال النوبة العاملين جمعة خواجة)
بعد ذلك تحولت هذه البرامج من فمرع التوجيمه المعنموي لمُتصمبحى 
جممزءًا مممن خممدمات اإلذاعممة السممودانية بعممد أن ُأسممندى أمممُر اإلشممرافم عليهمما 

(. وبدأت اإلذاعة تقدم وفقمًا طارق البحرفي مطلع التسعينيات للمخرج )
القبائممممل لممممذلك رسممممائل ذات طممممابع سياسممممي ودعمممموي إلممممى مختلممممف أبنمممماء 

السممودانية. ومممن خممالل هممذه البممرامج وغيرهمما وجممدت بعممُض اللغممات حظممًا 
، والنةةوير، والةةدينكا، والمحةةس، وافممرًا فممي اإلذاعممة، وهممي لغممات  ) الُشةةُل ع

 (. واألنقسنا، والفور، والالتوكا، وال غاوة
وممممممن خمممممالل همممممذا االسمممممتقراء أصمممممبحت قضمممممية ربمممممط البيئمممممات 

ي شمممغلت بمممال اإلذاعمممة فمممي معظمممم السممودانية ببعضمممها إحمممد  المهمممام التممم
األوقات سواٌء فمي ظمروف السملم أو ظمروف الحمرب التمي استشمرت بمين 

واستمرت  م0955أبناء السودان منُذ اندالع تمرد توريت األول في عام 

                                                      
 بدأ هذه الخدمة فرع التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة. 148
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تراوح مكانها من فترةه إلى أخر  حسبما تمليه ظمروف السياسمة والعالقمة 
اإلذاعممممة فممممي كممممل  . ظممممل  هممممدفُ بممممين النظممممام الحمممماكم وقيممممادات الجنمممموب

المراحممل هممو عكممس التممراث الثقممافي ألبنمماء السممودان بسممحناتهم المختلفممة، 
 مع اإلبقاء قدر اإلمكان على رابطة الوحدة والتماسك. 

وممممممن خمممممالل ذلمممممك قمممممدمت اإلذاعمممممة فمممممي منتصمممممف السمممممتينيات 
 149( رسةةائل المةةديرياتولسمنواته عديممدة الحقمة برنامجممًا خاصممًا بعنموان )

ممممُده مكاتمممم ُب اإلعممممالم اإلقليميممممة المنتشممممرة فممممي عممممدد مممممن مممممدن كانممممت ُتعم
السممودان. حيممُث ُترسممُل األشممرطة إلممى قسممم المتابعممة فممي اإلذاعممة حاويممًة 
مممواد ثقافيممة مممن اإلقلمميم الممذي أُعممدت فيممه. ومممن ثممم يممتم تقممديمها للمسممتمع 

 دون تدخله من اإلذاعة األم في معظم األحيان. 
رامج التمممي تحممممل وكمممان التنمممافس محتمممدمًا بمممين مقمممدمي همممذه البممم

طابعمممًا خاصمممًا همممو طمممابع اإلقلممميم المممذي جممماءت منمممه. كانمممت أشمممهر تلمممك 
الرسائل رسالة كردفمان التمي يعمدها ممن مكاتمب اإلعمالم بمدينمة األبميض 

عبةد (، تليها رسالة عطبرة التمي كمان يقمدمها )عوض محمدانياألستاذ )
ينمممة ورسمممالة دارفمممور التمممي يعمممدها مكتمممب اإلعمممالم بمد (المةةةنعم الكتيةةةابي

الفاشممر. ومممن خممالل تلممك الرسممائل وجممدت العديممد مممن اللهجممات المحليممة 
فرصممًا فممي اإلذاعممة ال سمميما اللهجممات التممي اسممتخدمت فممي فنممون الغنمماء 

                                                      
فممذة الوحيممدة لتممراث وفنممون الجماعممات العرقيممة المختلفممة، كانممت رسممائل المممديريات هممي النا 149

 حيث كان لكل مديرية يوٌم محدد في خارطة البرامج اإلذاعية.
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والمممممدوبيت والهسممممميس والجمممممرداق والمشمممممكار وغيرهممممما ممممممن فنمممممون التعبيمممممر 
الشفاهي. وظلت هذه الفنون ُتقدُم بأسلوبه غنمائي أو شمعري منظموم فمي 

ة ُمسترسممملة ذات لحمممن رتيمممب فمممي معظمممم األحيمممان. وقمممد قوالمممب قصصمممي
اشمُتهرت بهمما العديمد مممن بقماع السممودان خصوصمًا األقمماليم الغربيمة، التممي 

 جاءت معظم فنونها على النمط الكالسيكي للبادية العربية. 
ولممما كممان معظممم الغنمماء الشممعبي لممد  قبائممل السممودان ينممزع إلممى 

أن فنمممون الباديمممة العربيمممة فمممي الفخمممر والرثممماء والهجممماء والممممديح شمممأنه شممم
فقمممد جعلمممت رسمممائل الممممديريات منمممه أدبمممًا  150عصمممور مممما قبمممل اإلسمممالم 

شعبيًا تذوقته مختلف قطاعات المستمعين حتى أولئمك المذين لمم يتشمربوا 
بالثقافممممة العربيممممة. وترسممممخت مممممن خاللممممه العديممممُد مممممن اللهجممممات العربيممممة 

ودان، حيمممث المسممتخدمة فممي تلمممك المنمماطق كممالجزيرة وشممممال غممرب السمم
مممممر  مى يكثممممر اسممممتخداُم لهجممممات البطانمممممة والشممممكرية والشممممايقية والبقممممارة والحى

 ببطونهم المختلفة.
وفمممي أول اسمممتفتاء علمممى رئاسمممة الجمهوريمممة بالسمممودان فمممي عمممام 

م اعتمممممدت اإلذاعممممة عممممددًا مممممن اللهجممممات واللغممممات المحليممممة لبممممث 0973
الفممور   /0الدعايممة االنتخابيممة. فظهممرت مممن خممالل تلممك البممرامج لغممات  

  الزغمممممماوة /4المسمممممماليت  دارفممممممور،  /3الممممممداجو  دارفممممممور،  /2دارفممممممور، 
الهدنممدوة  شممرق  /7النوبممة  كردفممان،  /6 الُغلفممان  كردفممان، /5دارفممور، 

                                                      
 .00أنظر عبد هللا عبد الرحمن الضرير، مرجع سابق، صفحة  150
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المحمممممممس  شممممممممال  /9البنمممممممي عمممممممامر  شمممممممرق السمممممممودان،  /8السمممممممودان، 
. وأثنممماء فتمممرة الحكوممممة 151والدنقالويمممة  شممممال السمممودان  /01السمممودان، 
يممة التممي أعقبممت قيممام االنتفاضممة الشممعبية فممي السممادس مممن نيسممان االنتقال

م كانمت اإلذاعمة مشمغولًة بالترتيمب للعهمد الجديمد المذي 0985أبريل عام 
سمميعقب الفتممرة االنتقاليممة. وكممان التركيممز علممى بممرامج الدعايممة االنتخابيممة 
للمرحلممة الديموقراطيممة القادمممة أكثممر مممن التركيممز علممى مسممألة اللغممات أو 

 جات. حيُث لم تظهر برامج تهتم بهذا األمر إال في أضيق نطاق. الله
ولكممن شممهدت تلممك الفتممرة نشمماطًا فنيممًا وثقافيممًا مكثفممًا مممن خمممالل 
النتمماج الممذي ظممل  حبيسممًا طمموال فتممرة حكممم مممايو، وقممد حمممل بممدوره شممكاًل 
جديدًا من الرؤ  السياسية التي ظهرت من خاللها الرؤ  الثقافية ألبناء 

ممممن خمممالل لهجممماتهم ولغممماتهم المحليمممة. بعمممد ذلمممك حمممدثت بعمممض القبائمممل 
التطمممورات العسمممكرية والسياسمممية فمممي المممبالد أدت إلمممى االهتممممام باللغمممات 
المحليممممة بشممممكله أكبممممر. حيممممث عممممادت لخارطممممة البممممرامج اإلذاعيممممة عنممممدما 
سممقطت مممدن الكرمممك وقيسممان وتوريممت فممي أيممدي قمموات الجمميش الشممعبي 

 نق. لتحرير السودان بقيادة جون قر 
واستحدثت اإلذاعة بعض البرامج الخاصمة لمخاطبمة مسمتمعيها 
فممي الجنمموب والجنمموب الشممرقي. فتعاملممت مممرًة أخممر  مممع بعممض اللغممات 

لغةة ذات الوزن األكبر من حيُث الُبعُد الثقافي وعدد المتحدثين ومنهما  )

                                                      
 م.0973ديسمبر -هيكل البرامج لإلذاعة السودانية، مايو 151
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التاسمع اليموم وفمي  (.الدينكا، ولغة النةوير، ولغةة الشةل ، ولغةة ال انةدي
م تسممملمت السممملطة فمممي 0989ُحزيمممران يونيمممو عمممام شمممهر ين ممممن والعشمممر 

السممودان حكومممٌة عسممكرية جديممدة فبممدأت مرحلممة أخممر  مممن التعامممل مممع 
قضمممية الحمممرب المممدائرة فمممي جنممموب السمممودان. واسمممتحدثت اإلذاعمممة نمطمممًا 
جديدًا من البرامج التي وجهتها للمستمعين في البقاع النائية من الُقطر. 

ن اللغممات واللهجممات إلممى البرمجممة اإلذاعيممة. ففممي وعممادت بممذلك العديممد ممم
بداية تلك الفترة قدمت اإلذاعة باللغات المحلية واللهجات برنامجمًا يوميمًا 
يحمممل سياسممة الحكومممة الجديممدة القائمممة علممى تبنممي الشممريعة اإلسممالمية 

وكمممان همممذا البرنمممامج ُيمممذاع فمممي  .Federationممممن خمممالل الحكمممم الفيمممدرالي 
 خالل ساعات البث الرئيسي للبرنامج العام. الفترة الصباحية 

وظهممممرت مممممن خاللممممه ألول مممممرة وبشممممكله مكثممممف المصممممطلحات 
الدينيممممة التممممي تعبممممر عممممن التوجممممه اإلسممممالمي للنظممممام الجديممممد. وفممممي هممممذه 
المرحلمممة فقمممط عمممرفى أبنممماء السمممودان أن  تلمممك المصمممطلحات شمممأنها شمممأن 

مشممتركة بممين كممل  بقيممة اللغممات المتممأثرة بالثقافممة اإلسممالمية، مصممطلحاتٌ 
اللهجات واللغات المستخدمة في السودان، ألن األصل الذي نبعت منه 

 ُيعتبُر واحدًا، وهو اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. 
وفمممي همممذه المرحلمممة انخمممرط عمممدد ممممن شمممباب القبائمممل فمممي سممملك 
العمل اإلذاعي ليقوموا بتقديم البرامج بأنفسمهم. ولمم تقتصمر همذه الخدممة 
علمممى موجمممات البرنمممامج العمممام بمممل تخطتهممما إلمممى موجمممات إذاعمممة الوحمممدة 
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الوطنيممممة التممممي كانممممت تابعممممًة حتممممى ذلممممك الوقممممت لفممممرع التوجيممممه المعنمممموي 
بالقيمممادة العاممممة للقممموات المسممملحة. وظلمممت اإلذاعمممة تسمممتخدم تلمممك اللغمممات 
المحلية واللهجات جنبًا إلى جنب مع اللغمة العربيمة فمي كثيمره ممن بمرامج 

لخاصممة. وأكثممر األوقممات التممي اسممتخدمت فيهمما اإلذاعممة هممذه الخممدمات ا
اللغات عندما أرادت الدولة مخاطبة قطاعاته ممن الممواطنين فمي البقماع 

 النائية التي يغلب فيها استخداُم اللغات المحلية. 
وفي السنوات األخيرة تعددت الخدمات اإلذاعية ببقاع السمودان 

واليمات وأصمبح لكمل واليمة إذاعتهما المختلفة بعمد أن تحولمت األقماليم إلمى 
ة. وظهممممر دوٌر أكبممممر المهمممممأو إذاعاتهمممما الموزعممممة فممممي عممممدد مممممن المممممدن 

للهجات المحلية من خالل العديد من برامج تلك اإلذاعات التي اتخمذت 
 من اللغة العربية لغًة رسميًة لها. 

أقرت قوانيُن إنشماء همذه اإلذاعمات أن يكمونى هنماك تعماوٌن بينهما 
ة أم درمان في مجال تبادل المواد اإلذاعية خصوصمًا البمرامج وبين إذاع

ذات السممممة الخاصمممة بأبنممماء تلمممك المنممماطق، والتمممي حملمممت بمممدورها عمممددًا 
 آخر من اللهجات واللغات المحلية إلى إذاعة أم درمان. 

نخلممممص مممممن كممممل هممممذا السممممرد إلممممى أن  اإلذاعممممة قممممد لعبممممت دورًا 
ة مممممن خممممالل توحيممممد اللسممممان مزدوجممممًا فممممي خلممممق توليفممممة قوميممممةه متجانسمممم

السممموداني فمممي الوقمممت المممذي أرضمممت فيمممه أبنممماء همممذه األعمممراق المختلفمممة 
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بممماحترام موروثممماتهم وعطمممائهم الفنمممي ممممن خمممالل لغمممة الخطممماب اإلنسممماني 
 ونشر النتاج الثقافي.

 
 صيانة الذوق العام

لقد أقر ت إذاعة أم درمان ضمن سياستها وأهدافها التي ُرسممت 
سممعى إلممى صمميانة الممذوق العممام إلنسممان السممودان، الممذي منممذ البدايممة أن ت

تنازعتمممممه فمممممي سمممممنوات الهيمنمممممة االسمممممتعمارية شمممممتى أسممممماليب االسمممممتمالة، 
 . 152وعصفت بتوجهاته المعرفية أرتال الثقافات الدخيلة 

وبمممممممما أن  والء اإلذاعمممممممة قبمممممممل االسمممممممتقالل قمممممممد كمممممممان للسياسمممممممة 
م أنهمممممما السياسممممممة البريطانيممممممة التممممممي فرضممممممتها اإلدارُة االسممممممتعمارية بحكمممممم

المفروضة في جميع المستعمرات، فقمد نحمت اإلذاعمُة منحمًى مغمايرًا بعمد 
االسممممتقالل مممممن أجممممل صمممميانة الممممذوق العممممام لإلنسممممان السمممموداني. حيممممُث 
درجممت فممي تلممك المرحلممة علممى ترسمميع الرؤيممة الوطنيممة التممي اتسممقت مممع 

مقمممروءة منمماهج التعلمميم فممي المراحمممل الدراسممية المختلفممة وأدوات الثقافممة ال
 والمسموعة.

وقممممد آلممممت اإلذاعممممُة علممممى نفسممممها عندئممممذه أن تغممممرسى فممممي نفمممموس 
الوطنيين الرؤيةى الوطنيةى الخالصة القائمة على أسماس الثقافمةم السمودانيةم 
الغالبممة، وأن تتعهممدها بالرعايممة حتممى تنتشممر بممين أبنمماء المحافظممات التممي 

                                                      
 ة لإلذاعة والتلفزيون.أنظر التقرير الخاص بإنشاء الهيئة القومي 152



-349- 

كممان القممراُر الممذي لعبممت القبليممُة فيهمما دورًا واضممحًا فممي ُعجمممةم اللسممان. و 
اتخذتمه اإلذاعممة هممو أن تكممون ثقافممة الوسمط التممي هممي الثقافممة الغالبممة فممي 
السمممودان همممي محمممور البرمجمممة اإلذاعيمممة. ورغمممم أن  همممذا األممممر قمممد أثمممار 
جداًل واسعًا بين ممثلي القبائل وقمادة الفكمر السياسمي والثقمافي ممن أبنماء 

بيممة فممي تلممك المرحلممة بعممض األقمماليم السممودانية ذات السممحنات غيممر العر 
 إال أنه قد تغلب في نهاية األمر ألسبابه عديدة ُنجملها فيما يلي  

 
إن  ثقافممممة الوسممممط هممممي ثقافممممة مدينممممة أم ُدرمممممان التممممي تالقحممممت فيهمممما  /0

موروثممممات أبنمممماء الشممممرق والغممممرب والشمممممال والجنمممموب فممممي قالممممب الثقافممممة 
م التمممي 0898-0885العربيمممة اإلسمممالمية التمممي رسمممختها دولمممة المهديمممة 

اعتبممرت أم درمممان عاصمممتها الوطنيممة. وأم درمممان تعتبممر الجممزء األكثممر 
ممن حيمث النهضمة الفنيمة واألدبيمة  153حيويًة بين مدن العاصمة المثلثمة 

والرياضمية، ولممذلك سممر  عليهمما اسممم العاصممة الوطنيممة رغمممًا عممن وجممود 
 الخرطوم كعاصمة قومية للبالد. 

 
ن قطممب الرحممى فيممه يحمممل مشمماعل ظممل  الوسممط الممذي تمثممل أم درممما /2

الثقافة لكل أبناء السودان، نسبًة لما توفر له ممن فمرص التعلميم الواسمعة 

                                                      
لمزيممممده مممممن المعلومممممات حمممممول تكمممموين العاصمممممة المثلثممممة أنظمممممر محمممممد إبممممراهيم أبوسمممممليم،  153

 . 077-033م(، الخرطوم، دار اإلرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، صفحات 0970)
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 والمعرفة المتنوعة. 
 

إن  الثقافممممات السممممودانية متعممممددة المشممممارب ومتشممممعبة السممممحنات، وال  /3
يسهُل على أحده بلورتها من خالل قناةه إعالمية واحدة إال بالتوفيق بينهما 

الممذي يجعممل منهمما مممادًة إعالميممًة سممهلة اإلعممداد والتقممديم. وكممان بالشممكل 
ذلك الرأي قد أقنع معظم أبناء السودان الذين ارتضوا ثقافة الوسط التي 

 أصبحت بفضل اإلذاعة ثقافة السودان ُكلمه. 
 

كمممان أكثمممر مممما لجمممأت إليمممه اإلذاعمممُة فمممي سمممعيها لتوحيمممد الممممزاج 
ُذ الوهلمة األولمى بمالتركيز علمى السوداني همو فمن الغنماء. حيمُث بمدأت منم

ممر م السممنواتُّ متفممردًا ولممم تضممارعها فيممه  غنمماء أم درمممان الممذي ظممل  علممى مى
ونعنمممي . أي  مدينمممةه أخمممر  ممممن ممممدن السمممودان حتمممى الخرطممموم العاصممممة

والمذي تطمور الحقمًا  154بغناء أم درمان ما اصُطلمح عليه بغنماءم الحقيبمة 
إبةراهيم كمان علمى رأسمهم الفنمان )على أيدي العديد من المطمربين المذين 

( المممذي أشمممرنا إلمممى أنمممه أدخمممل األوركسمممترا الموسممميقية ألول ممممرة الكاشةةةف
 بالسودان فظهر ما ُسمي بالغناء الحديث. 

وجمماءت كوكبممة الفنممانين الممرواد وعلممى رأسممهم أحمممد المصممطفى 
والتاج مصطفى وعثمان حسين وعبد الحميد يوسف وعبد العزيمز محممد 

                                                      
 . 044-041أنظر صفحات  154
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لفالتيممممة وُمنممممى الخيممممر ورمضممممان حسممممن والخيممممر عثمممممان داؤود وعائشممممة ا
وكما سبق فمإن   وغيرهم ليسيروا على نفس النهج األمدرماني في الغناء.

غنممماء أم درممممان قمممد وجمممد مرتعمممًا خصممميبًا فمممي بمممرامج اإلذاعمممة ممممن خمممالل 
صةالح أحمةد برنامج الحقيبة المذي قدممه اإلذاعمي السمابق والدبلوماسمي )

فمممي تقمممديم همممذا المممنمط الغنمممائي لسمممنوات ( والمممذي اسمممتمر محمةةةد صةةةال 
طويلممة. وقممد تواصممل فممي المراحممل الالحقممة عنممدما ُأسممند تقديمممه ل سممتاذ 

( المذي اشمتهر ممن خمالل أحمةد ال بيةر(، ثمم ظهمر األسمتاذ )علي شةمو)
 (. أشكال وألوانبرنامجه األسبوعي )

ورغمممم أن غنممماء أم درممممان المممذي ُيسممممى بغنممماء الحقيبمممة قمممد نشمممأ 
( فمي كبوشةية( المذي جماء ممن بلمدة )محمد ود الفكةيب )على يد المطر 

شمال السودان، إال أن  هذا النمط الذي يغنيه لمم يزدهمر فمي الشممال وال 
نمممما ازدهممر فممي أم درممممان  حتممى فممي منطقممة كبوشمممية التممي جمماء منهمما، وال

 التي تبلورت فيها ثقافات السودان المختلفة. 
 محمةةد أحمةةد) وأصممبح الجميممع يسممتمعون ألغنيمماتم الحقيبممة مممن

بةةراهيم عبةةد  سةةرور، وكرومةةة، واألمةةين برهةةان، وعبةةد هللا المةةاحي، واس
كمما (. الجليل، وعمر البنا، والتوم عبةد الجليةل، وحسةن بةدير، و نقةار

صار شيئًا مألوفًا سمماُع تلمك األغنيمات يوميمًا ممن إذاعمة أم درممان التمي 
المميمز، فمي أفردت مساحًة كبيرًة من وقت برامجها لمذلك المنمط الغنمائي 

حممممين لممممم تفممممرد إال مسمممماحًة محممممدودًة جممممدًا ل نممممماط األخممممر  التممممي ُتغنممممى 
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باللغمممات المحليمممة واللهجمممات. وكمممان ذلمممك األممممُر مقصمممودًا ومدروسمممًا ألن  
اإلذاعمممة قمممد قصمممدت منمممه توحيمممد الممممزاج السممموداني. كمممان التنمممافس علمممى 
أشمممممده بمممممين مطربمممممي السمممممنوات األولمممممى ممممممن عممممممر اإلذاعمممممة فمممممي عقمممممدي 

ينيممات والخمسممينيات مممن القممرن المنصممرم. وقممد خرجممت العديممد مممن األربع
األعمال الغنائية التي فرضمت نفسمها علمى عمالم الثقافمة المذي بمدأ ينشمط 

 بكثافة مع إرهاصات االستقالل. 
وبحكممم ترديممد اإلذاعممة المسممتمر لتلممك األغنيممات أصممبحت معلمممًا 

ني. ورسمعى فمي بارزًا ألسلوب تلك المرحلة ممن التعبيمر السياسمي والوجمدا
أذهممممان الكثيممممرين أن  هممممذا هممممو الشممممكل الغنممممائي المقبممممول لممممد  اإلذاعممممة، 
وبالتمالي فهمو الشمكُل المعتمرف بممه والمذي سماد أرجماء السمودان المختلفممة. 
ومممممن خممممالل ذلممممك التحييممممد المممممدروس والمخطممممط لممممه ُسممممميى ذلممممك الممممنمط 

ممممن الثقمممافي بالثقافمممة القوميمممة للسمممودان. ولمممم يسمممتطع الالحقمممون الفكممماك 
 إساره من حيُث القوالب والمضامين والمفردات. 

ممممفى جممممورًا  قمممد يممممتهم الممممبعُض هممممذا الشممممكل مممممن الثقافممممة بأنممممه ُوصم
بالقومية وأنه مصنوٌع أو مفروٌض علمى أبنماء القبائمل األخمر  فمي غمرب 

 وجنوب وشرق وشمال السودان. 
ورغممم أننمما ال نريممُد أن ننفممي هممذا االتهممام الممذي قممد ال يخلمموا مممن 

، حيممُث إنممه كممان الخيممار بعممضم ا لواقعيممة إال أننمما ُنقممُر أنممه لممم يكممن منممه ُبممد 
األوحد لتحقيق الهدف األسمى وهو بلورة الكيان المتحمد ألبنماء السمودان 
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في تلك الحقبة الحرجة والحساسة جدًا من مراحل بناء األمة السودانية. 
وتبقممممى النتيجممممة أن  أسمممملوب التعبيممممر األمممممدرماني خصوصممممًا فممممي مجممممال 
ع  الغناء، والذي لم تعرفه األقاليُم المختلفة إال من خمالل اإلذاعمة ق شمج 

 كثيرًا من المبدعين ليترسموا خطاُه. 
وفتحت اإلذاعُة أبوابهما لكمل مىمنُّ جمادت قمرائحهم األُدبىيُّمة والفنيمُة 
بعطمماء جميممل. وظهممرت وفقممًا لممذلك العديممد مممن األعمممال الفنيممة واألدبيممة 

بمفممرداته إضممافية أسممهمت بممدورها فممي إثممراء التممي أثممرت سمماحة العطمماء 
 وتحوير الحس القومي إلنسان السودان. 

 
 قيادة الرأي العام

إن  مفهمممموم الممممرأي العممممام مفهمممموٌم ُهالمممممٌي ال يمكممممن قبولممممه علممممى 
عالتممه أو التسممليم بممه بشممكله ُمقنممع فممي ظممل م تقلبممات الممرأي الكثيممرة وتبمماين 

لفممة السمميما السياسممية منهمما، الممرؤ  الفرديممة لممد  أبنمماء المجتمعممات المخت
والتي غالبًا ما تؤدي إلى تقلباته فكرية وتقلباته في المسار الثقافي لكمل 

 بلد تختلف فيه الرؤية من شريحةه إلى أخر . و
ذلمممك ألن  عبمممارة المممرأي العمممام ال تخلمممو ممممن ُعموميمممةه فضفاضمممة 
 يصعب معها التحديد والجزم. ولكنها فمي إطمار المفهمومم السياسمي ظلمتُّ 
ُتستخدُم للتعبيرم عن رأي أغلبيمة السمكان أو الجماعمات البشمرية فمي أممره 
من األمور. وهذا التفسير بمالطبع ال يسمهل قبولمه بهمذا الشمكل أو قياسمه 
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بدقمممممممة ممممممممن خمممممممالل المقممممممماييس المتاحمممممممة لقيممممممماس المممممممرأي، إال أن معظمممممممم 
المجتمعممات قممد تعارفممت عليممه بوصممفه قائمممًا علممى مبممادو عامممة اعُتبمممرىتُّ 

جملها موقمف األكثريمة تجماه األممر المطمروح. واتبماع همذه المواقمف في مُ 
  أو العزوف عنها هو الذي اصُطلحى عليهم بالرأي العام.

ذا أخذنا بهذا المدلول رغمًا عن تحفظاتنا على بعضم جوانبمه  وال
نجمد أن  هممموم السياسمة فممي السمودان قممد تمرحلمت عبممر الحقمب المتعاقبممة 

بهمما المموطن. وقممد أثممرت تلممك الظممروف فممي بلممورة  وفقممًا للظممروفم التممي مممر  
 الرأي العام من مرحلةه إلى أخر . 

وباستقرائنا لذلك من خالل المفهوم الواسع الذي أثبتته المواقف 
السممابقة لإلذاعممة فممي مختلممف مراحلهمما نجممد أنهمما قممد أسممهمت بممالكثير فممي 
هممذا اإلطممار. ففممي جلسممة مجلممس المموزراء التممي انعقممدت فممي العاشممر مممن 

لقةةد بةةدا ))م قممال الممزعيم اسممماعيل األزهممري  0955هر أيممار مممايو عممام شمم
واضحاع اين أن  علينا أن نوجةف طاقةات اإلعةالم وعلةب رأسةها اإلذاعةة 
لترتير المرحلة القادمة. ولعلكم ترون خطورة هةذ  القنةوات فةي قيةادة 
ذا لم نحسر لهذا الشأن ألف حسار  وتوجيف الرأي العام في بالدنا. واس

 . 155 ((ن فسوف ينفلت  مام األمور من أيدينامن اي
كان واضحًا من تلمك العبمارة أن  الجهمد المذي بذلتمه اإلذاعمة فمي 
اإلطار القومي قد أقنعى الساسة الموطنيين، ممما جعلهمم يحسمبون حسمابها 

                                                      
 م.0955مايو  00صحيفة الرأي العام اليومية عدد الخميس  155
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كإحممد  أهممم القنمموات التممي تممؤطُر الممرأي العممام وتضممعه فممي المسممار الممذي 
 بعممد االسممتقالل. وهممذا الممدور المموطنييخممدُم قضممية المموطن فممي مرحلممة ممما 

بمقمماييس تلممك المرحلممة التممي تكرسممت فيهمما كممل الجهممود لبنمماء الممذات مهممم 
على أنقاض التمزق والتشتت الذي أفضت إليه سنواُت االسمتعمار. وقمد 
تحممدد ذلممك الممدور الجديممد لإلذاعممة بعممد خطممابه بعثممه مممدير االسممتعالمات 

بعمممد تكليمممفه ممممن وزيمممر ( محمةةةد عةةةامر بشةةةير فةةةوراوي والعممممل السممميد )
له بوضع موجهات العمل في إذاعة أم درممان، والتمي  156االستعالمات 

 صاغها في النقاط التالية 
 

  إذاعممة أم درمممان هممي جسممٌد وطنممي خممالص، وقنمماٌة أساسممية مممن قنمموات
التغييممر االجتممماعي والثقممافي، وعليهمما أن تراعممي أنهمما تلعممب دورًا أخطممر 

 عام.من الساسة في قيادة الرأي ال
 
  وفقممًا لموجهممات مممؤتمر الخممريجين السممامية، فممإن  قنمموات اإلعممالم فمممي

ظمممل االسمممتقالل همممي ملمممك األممممة السمممودانية التمممي تضمممعها حيمممث تريمممد، 
واألممممة السمممودانية أرادت أن تضمممع همممذه القنممموات فمممي موضمممعها القيمممادي 

لىى عليها من خارج الحدود.  وليس التبعي لسياساته ُتمُّ
 

                                                      
 ستعالمات هو االسم القديم لوزارة الثقافة واإلعالم.وزارة اال 156
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 تخممرج مممن اإلذاعممة تالمممس القلمموب قبممل ااذان، ولممذا  إن  الكلمممة التممي
 ال بد من وزنها بميزان الذهب قبل أن تخرج من الميكروفون.

 
  إن  الجيممل الجديممد الممذي نممما فممي ظممل المعممارك الوطنيممة، وتنسممم عبيممر

الحرية أخيمرًا، عليمه أن يصمون معتقداتمه وفكمره الحمر ممن خمالل أجهزتمه 
ة. واإلذاعمممة التمممي همممي أخطمممر همممذه األجهمممزة الثقافيمممة واإلعالميمممة المختلفممم

على اإلطالق يجب أن تكون في الصدارة، لتخطط للغد الجديد، وترسم 
 طريق األجيال القادمة. 

 
وبالفعل لعبت اإلذاعة ذلك المدور المذي فرضمته عليهما طبيعتهما 
كوعمماءه أوحممد اسممتطاعى أن يخلممق توازنممًا سياسمميًا وقوميممًا وفكريممًا بممين أبنمماء 

وتمكنت من قيادة الرأي العام في مراحمل عديمدة. حيمُث كانمت  السودان.
فممي فتممرة الغليممان السياسممي والمموطني الممذي أعقممب نهايممة الحممرب العالميممة 

م تخضممع إلرادةه وطنيممةه عامممة لممم يشوشممها الحممس 0945-0939الثانيممة 
الفممممردي وال التوجممممه اايممممديولوجي الممممذي أممممماله ظهممممور اتجاهمممماته فكريممممة 

 وسياسية جديدة. 
لمممت رسمممالتها فمممي تلمممك المرحلمممة همممي بلمممورُة الموقمممف الممموطني وظ

الموحد ضمد  االسمتعمار. ثمم بعمد االسمتقالل ورغممًا عمن تضمارب مواقمف 
الحكومممات التممي مممرت علممى السممودان بحكممم المموالءات الطائفيممة والحزبيممة 



-357- 

م. إال أنهمممما ظلممممت منحممممازًة إلممممى 0945التممممي ظهممممرت فممممي بممممدايات عممممام 
تهممما لتلمممك السياسمممات ظاهريمممًا. وعلمممى مصممملحة الممموطن رغممممًا عمممن مجارا

ثيوبيما وبقيمة دول الجموار  سبيل المثال ظل  موقمف السمودان ممن مصمر وال
 متأرجحًا بين المودة والجفوة، والوئام والخصام، والتواصل والقطيعة. 

إال أن  اإلذاعممممة ظلممممت علممممى الممممدوام تنممممتهج أسمممملوبًا أقممممرب إلممممى 
ان. وقمممد ظهمممر ذلمممك ممممن الوفممماق واإلبقممماء علمممى شمممعرة معاويمممة ممممع الجيمممر 

خممالل احتممرام اإلذاعممة ألبنمماء تلممك الممدول وتقممديم مممواد تصممب فممي إطممار 
 استقطابهم أكثر من المواد الداعية للخصومةم معهم. 

م عنمممممممدما اشمممممممتدت 0954إال أن  ذلمممممممك قمممممممد انفمممممممرط فمممممممي عمممممممام 
المناوشات بين مصر والسودان حول عدد ممن األممور السياسمية. وكمان 

تمر عمممدم االنحيممماز المممذي انعقمممد فمممي أبريمممل عمممام النمممزاع قمممد اشمممتد فمممي ممممؤ 
. حيث كان السمودان مشماركًا فمي ذلمك الممؤتمر بوفمد ترأسمه 157م 0955

السممممميد إسمممممماعيل األزهمممممري رئممممميُس الممممموزراء ألول حكوممممممةه وطنيمممممة همممممي 
 الحكومة االنتقالية التي أعقبت آخر الحكومات البريطانية في السودان. 

لمت انسمحابها بعمد ممن أرض ولم تكن القموات البريطانيمة قمد أكم
م. ولممما لممم يكممن السممودان 0898السممودان التممي ظلممت مسممتعمرًة منممذ عممام 

                                                      
انعقممممد هممممذا المممممؤتمر التأسيسممممي لحركممممة عممممدم االنحيمممماز فبممممي مدبنممممة بانممممدونق بأندونيسمممميا  157

م. وقمد قمام الممؤتمر بمبمادرة ممن 0955واستضافه الرئيس اإلندونيسمي أحممد سموكارنو فمي أبريمل 
واهر الل نهممرو، والمصممري جمممال عبممد الرؤسمماء  اليوغسممالفي جوزيممف بممروز تيتممو، والهنممدي جمم

 الناصر، واإلندونيسي سوكارنو.
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قد أعلن استقالله الكامل بعد فقد طلمب المرئيس جممال عبمد الناصمر ممن 
لىممممُم مصممممر هممممو المرفمممموع أمممممام وفممممدي مصممممر  هيئممممة المممممؤتمر أن يكممممون عى

 لسودان. والسودان، بدعو  أن مصر كانت شريكًة لبريطانيا في حكم ا
وغضب الزعيم إسماعيل األزهري الذي كان قد انتخمب لرئاسمة 
الحكومممممة االنتقاليممممة فممممي انتخابممممات ديموقراطيممممة حممممرة، وقممممال لسممممكرتارية 

إننا نرفض جملةةع ))المؤتمر ردًا على طلب الرئيس جمال عبد الناصمر  
ذا لم يكن  وتفصيالع هذا االقتراح الذي تقدم بف الرئيس عبد الناصر، واس

نا َعَلةةمي حتةةب اين فةة نني أطالةةر سةةكرتارية المةةؤتمر أن ترفةةع أمةةام لةةدي
 .((وفدنا قطعَة قماٍ  بيضاء بدالع من علم مصر

وغضمممممب الممممممرئيس عبمممممد الناصممممممر أشمممممد الغضممممممب ممممممن موقممممممف 
األزهممري. وبعممد انقضمماء المممؤتمر ظممل  صممد  ذلممك الحممادث يعتمممل فممي 

ًا لتممأجيج نيممران نفمموس السممودانيين الممذين اعتبممروه إهانممًة لهممم، وأصممبحى سممبب
الصممممراع بيممممنهم وبممممين المصممممريين. وظهممممرت المناوشممممات والسممممباب عبممممر 

 158الصحف واإلذاعة في كال البلدين. حيث كمان الصماغ صمالح سمالم 
يشن حملًة عدائيًة شرسة على كل األصوات السودانية المنتقدة لمواقمف 
الحكومة المصرية والرئيس عبد الناصر من خالل إذاعمة ركمن السمودان 

لقمماهرة التممي ُأنشممئت فممي الخممامس عشممر مممن كممانون أول ديسمممبر عممام با

                                                      
وزيممر اإلرشمماد القممومي فممي حكومممة جمممال عبممد الناصممر األولممى،  الصمماغ صممالح سممالم هممو 158
 عن شئون السودان داخل الحكومة المصرية. مسؤولوهو ال
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م لخدمممممة العالقممممات األخويممممة بممممين البلممممدين. ألهبممممت تلممممك الشممممرارة 0948
مشممماعر القمممائمين بمممأمر إذاعمممة أم درممممان فتصمممد  لهممما األسمممتاذ اإلذاعمممي 

حةةةةديث أبوعاقلممممة يوسممممف مممممن خمممماللم تعليممممقه أسممممبوعيه صممممارخ أسممممماُه )
ي هممذا الحممديث كثيمرًا مممن الحقمائق فممي مواجهممة (. وكمان يسممرد فماألربعةةاء

صمممالح سمممالم ويكيمممُل لمممه سمممياًل ممممن االنتقمممادات والشمممتائم التمممي لمممم يملمممك 
صمممالح سمممالم إزاءهممما إال أن يمممرد بمممما همممو أقمممذع وأقسمممى، ممممما أجمممج تلمممك 

 الحملة المستعرة عبر األثير. 
وكمممان حمممديث األربعمممماء ممممن أخطمممر األحاديممممث السياسمممية التممممي 

درممان طمموال سمنواتم عمرهما التممي فاقمت السمتين. حيممُث  قمدمتها إذاعمة أم
أسممهمى فممي إزكمماء الحممس المموطني لممد  قطاعممات المسممتمعين. وأد  إلممى 
وضممع لبنممماته قويممة لالسمممتقالل بحكمممم أنممه دعممما كثيمممرًا لالنعتمماق ممممن ربقمممة 
اإلرث االستعماري الثقيل مع االرتباط مع مصمر بمدون تبعيمة أو خنموع. 

ى تهديمدات رئميس الموزراء المصمري صمدقي وهو بذلك إنمما كمان يمرد علم
باشا التي أعلنها من داخل سرايا القصمر الملكمي قبمل انمدالع ثمورة تمموز 

كممممممال السممممميادة 0952يوليممممو  م والتمممممي نممممماد  فيهممممما باسمممممتعادة السممممميطرة وال
 المصرية على السودان. 

كمممان المسمممتمعون فمممي مصمممر والسمممودان يترقبمممون ذلمممك الحمممديث 
حقمممة، ممممما زاد التممموتر علمممى جبهمممة الصمممراع المممذي يلتقطونمممه بأنفممماس متال

السياسمممي بمممين البلمممدين. ولمممما كانمممت اإلذاعمممة همممي الداعيمممة للوئمممام ورأبم 
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صممدوع المموطن بإيقاظهمما للضمممير الحممي بحكممم دسممتورها الممداعي للوفمماق 
والوحدة وبناء الجسور مع األشقاء، فقمد غي مرى األسمتاذ أبمو عاقلمة أسملوبه 

 في نهاية المطاف. 
ان جمزءًا مممن تلممك الحملمة المسممتعرة بمدأ فممي مخاطبممة وبعمدى أنُّ كمم

صمموت العقممل فممي الحكممومتين المصممرية والسممودانية علممى السممواء. وتبنممى 
لهجممًة مغممايرة تمامممًا تضمممنت الكثيممر مممن عبممارات الممدعوة للوئممام والعمممل 
علممى تحقيممق مصمملحة الشممعبين وتممرميم جسممور الوفمماق والتكمماتف بينهممما. 

الناصمممر إال أن أصمممدر قمممرارًا بإبعممماد  ومممما كمممان ممممن المممرئيس جممممال عبمممد
الصاغ صالح سالم الذي أدت مواقُفُه إلى تمأجيج تلمك الحمرب الكالميمة 
علمى األثيمر. وعلمى الفمور توقفمت تلممك الحملمة اإلذاعيمة وعماد الوئمام بممين 

 البلدين. 
استمرت إذاعة أم درمان في لعب دورها السياسي المذي انطلمق 

األمة السودانية والحفمال علمى كيانهما هو ااخر من فلسفتها نحو توحيد 
المتماسممممك. وتأكيممممدًا لهممممذا الممممدور بممممدأت فممممي نقممممل مممممداوالت البرلمانممممات 
السودانية في مختلف مراحلها للمسمتمعين بشمكل منمتظم دون تحيمز ألي 

 ُكتلةه سياسية من الُكتىلم المتصارعة داخل البرلمان. 
ذي شمهدت وكانت البدايمة همي نقمل ممداوالت البرلممان األول، الم

م. كمان شمكل االنتقمال 0955جلساته إعالن االستقالل في أخريات عام 
ذاعتهما للمسمتمع، ثمم  في بداية األمر يتم عن طريق تلخيص الجلسمات وال
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تطممور األمممر إلممى نقممل الميكروفممون إلممى داخممل القاعممات ونقممل الجلسممات 
ي حيممًة علممى الهممواء. ثممم عنممدما ثبممتى أن  المممداوالت تأخممذ وقتممًا طمموياًل فمم

كثيممر مممن األحيممان تقممرر تسممجيلها علممى األشممرطة ثممم إذاعتهمما فممي وقممته 
 الحق. 

وفمممي همممذه المرحلمممة بمممدأت عمليمممات المونتممماج التمممي تمثلمممت فمممي 
الحمممذف واإللغممماء لمممبعض الفقمممرات قبممملى أن تأخمممذ طريقهممما إلمممى المسمممتمع. 
كانممت أكثممر الفتممرات التممي تممم  فيهمما الحممذف لمممداوالت البرلمممان هممي فتممرة 

 م. 0969الذي أقامته حكومة مايو  مجلس الشعب
كانمممت هنممماك بعمممض المالحظمممات ممممن وزيمممر الثقافمممة المممذي همممو 
النمماطق الرسمممي باسممم الدولممة، والممذي أصممدر أوامممره بعممدم إذاعممة بعممض 
الفقممرات مممن المممداوالت التممي يممر  أنهمما ضممارة بسياسممة الدولممة. ولممما جمماء 

ة مممممداوالت م تقممممرر عممممدم إذاعمممم0986فتممممرة الليبراليممممة الثالثممممة فممممي أبريممممل 
البرلمممان )الجمعيممة التأسيسممية( واالكتفمماء بممالتلخيص اإلخبمماري لممما يممدور 

 إلذاعته من خالل نشرات األخبار.  في الجلسات
وحتمممى همممذا األممممر ظمممل ُعرضمممًة لتمممدخالت بعمممض وزراء الثقافمممة 
الذين تعاقبوا على الوزارة في تلك الحقبمة بحكمم التنمافس الحزبمي. ونفمس 

لمجلممس الممموطني االنتقممالي الممذي كونممه الفريمممق الشمميء حممدث لمممداوالت ا
م. 0995عمممر البشممير، ثممم المجلممس المموطني الممذي تممم  انتخاُبممُه فممي عممام 

حيمممث ظلمممت كثيمممر ممممن الممممداوالت ال تجمممد طريقهممما لإلذاعمممة التمممي تكتفمممي 
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ذاعتممه حسممب األهميممة وحسممب سياسممة  بتلخمميص ممما يممدور فممي المجلممس وال
وخمالل مسميرتها  ية المختلفمة.الدولمة ممن خمالل األخبمار والبمرامج السياسم

الطويلة من أجل تدعيم الوحدة القومية بالسودان قدمت إذاعمة أم درممان 
عممددًا مممن البممرامج ذات الطبيعممة الخاصممة أو المؤقتممة، والتممي قممدمتها مممن 

 حينه اخر مثل  
أسةةبوع الحكةةم (، )مةةن داخةةل البرلمةةان(، )مةةع صةةناع القةةرار)
(، حملةة اللقةيط(، )يةام االسةتقاللأ(، )علب طرية  التكامةل(، )اإلقليمي

 مةؤتمر إذاعةي(،(، )األمةم المتحةدة فةي أسةبوع(، )نافذة علب الشةرق )
 وغيرها من البرامج. 159( نافذة علب الدول الصديقة)

 
  حفظ التراث القومي
م أكثمر األعموام نشمماطًا فمي أروقمة اإلذاعمة بعممد 0957كمان عمام 

ابها لتسجيل كل ما يمكن افتتاح مبانيها الرئيسية. وسرعان ما فتحت أبو 
أن يحفظ تراث السودان القومي المتمثمل فمي األدب والغنماء، والموسميقى 

 الشعبية وكل أشكال العطاء اإلنساني. 
ُد بمد  إبمداعها الثقمافي، فمإن  األممة  دى ذا كان حجم كل أمةه ُيحى وال
السممودانية ُتعتبممُر مممن أغنممى األمممم األفريقيممة والعربيممة بموروثاتهمما، بحكممم 

                                                      
لوماسممممي يقممممدم هممممذا البرنممممامج فممممي المناسممممبات التممممي تحتفممممل بهمممما الممممدول ذات التمثيممممل الديب 159

 بالسودان مثل اليوم الوطني وغيره.
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كوينهمما المتفممرد وموقعهمما المتمماخم لمجمماري األنهممار التممي شممهد المؤرخممون ت
بمممممأن كمممممل الحضمممممارات قمممممد نشمممممأت علمممممى ضمممممفافها. ومنمممممُذ البدايمممممة تأكمممممد 
لإلذاعيممين أن  مهمممتهم فممي توثيممق وحفممظ التممراث القممومي للسممودان ليسممت 
نمممما همممي مهممممٌة شممماقٌة وعسممميرة وفمممي غايمممة الخطمممورة،  بالمهممممة السمممهلة وال

 التالية وذلك ل سباب 
 

تعمممممدد الثقافمممممات الوطنيمممممة حسمممممب تعمممممدد القبائمممممل القاطنمممممة فمممممي أرض  /0
 السودان.

 تعدد اللغات واللهجات التي خرجت بها األعمال الفنية واألدبية. /2
إعتممماد بعممض األنممماط الغنائيممة علممى عنصممر االسممتعراض والممرقص،  /3

 وتي.مما يجعل الرسالة ناقصة إذا تم  توثيقها عن طريق التسجيل الص
صمعوبة تنقيممة الممموروث الشممعبي مممن بعمض القمميم التممي يصممعب بثهمما  /4

ممن خممالل أجهمزة اإلعممالم، وهمي إممما أن تكمون ذات طممابعه وثنمي أو أنهمما 
 تخدش الحياء العام.

ُبعمممد المسمممافات الجغرافيمممة للممموطن المتراممممي األطمممراف، ممممما يصمممعب  /5
 معه جمع كل الموروث الثقافي ألبناء السودان.

عمممض أبنممماء القبائمممل ممممن تسمممجيل تمممراثهم ألجهمممزة االتصمممال تخممموف ب /6
 الجماهيرية وذلك بسبب الجهل بطبيعة هذه األجهزة.
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لكمممممل همممممذه األسمممممباب قمممممررت اإلذاعمممممة انتقممممماء مممممما يتناسمممممب ممممممع 
قم  طبيعتهما وهمدفها المعلممن وهمو بنمماء األممة السممودانية المتحمدة دون الطىممرُّ

مممعم الجمممراحم القديممممة التممممي ال تقممموُد  إال إلمممى التشمممرذم والتنمممماحر علمممى مىواجم
القبلممي. كممما أنهمما توخممت تقممديم التممراث الممذي يتوافممق مممع طبيعممة اإلعممالم 
المسممموع. ومممن ثممم  قامممت بتسممجيل العديممد مممن المممواد الشممعبية فممي فتممراته 

 مختلفة.
م سممجلت اإلذاعممة خمسممًة وأربعممين شممريطًا مممن 0962ففممي عممام 

غممممممرب وأواسممممممط بمممممممواد ثقافيممممممة وغنائيممممممة مممممممن  160الحجممممممم الكبيممممممر )س( 
السممممودان. حيممممث كانممممت البعثممممة اإلذاعيممممة التممممي رافقممممت رئمممميس المجلممممس 

( قد جلبت معها تلمك التسمجيالت أُلدبماء إبراهيم عبودالعسكري الفريق )
وُمغنيمممممين شمممممعبيين لمممممم يكمممممن لهمممممم دوٌر قبمممممل ذلمممممك فمممممي خارطمممممة البمممممرامج 

 اإلذاعية. 
ودخلمممممت مكتبمممممة اإلذاعمممممة ألول ممممممرة ألمممممواٌن جديمممممدة ممممممن الفنمممممون 

الجةةةةرداق، والجةةةةابودي، والَكريةةةةر، والهسةةةةيس، عبية تمثلممممت فممممي  )الشمممم

                                                      
تتعامل اإلذاعات مع أربعة أشكال من األشرطة المغنطيسية تقسم حسب أحجامها. والنموع  160

دقيقة. والحجمم الثماني 61قدم ويسمى شريط )س( وزمنه  2511األول هو الشريط الكبير مقاس 
والثالمث همو الشمريط مقماس دقيقمة.  31قمدم ويسممى شمريط )ن( وزمنمه  0211هو الشريط مقاس 

قممدم  611دقيقممة. أممما الحجممم الرابممع فهممو شممريط مقمماس  21قممدم ويسمممى شممريط )ر( وزمنممه  911
 دقيقة. 05ويسمى شريط )ص( وزمنه 
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. وفمي عمام 161( والحومبي، والدوباي، والطمبور علب النمط الكردفاني
م سجلت بعثاُت اإلذاعة المتحركة في جنوب السودان بعمد توقيمع 0973

اتفاقيممممة أديممممس أبابمممما للسممممالم، سممممتين شممممريطًا مممممن مممممواد التممممراث الشممممعبي 
ءت أغنيممممماُت المممممدينكا والشممممملك والباريممممما والنممممموير لجنممممموب السمممممودان. وجممممما

والالتوكا لتدخل مكتبة اإلذاعة وتضاف إلى األعمال القليلة التمي كانمت 
 ُتذاع من خالل ركن الجنوب. 

وقممممد ُفممممتح البمممماب وقتهمممما إلجممممراء التسممممجيالت الصمممموتية لمعظممممم 
حماملين بعمد تلمك المرحلمة مطربي الجنوب الذين تقماطروا نحمو الخرطموم 

 . الفردية والجماعية باللغات المختلفة ختلف ألوان الفنون الغنائيةممعهم 
م أصممدر رئمميُس الجمهوريممة 0976وفممي شممهر آذار مممارس عممام 

. وهممدفت 162قممرارًا بممأن يحتفممل السممودان رسممميًا بيمموم الالجئممين األفريقممي 
الحكومة من ذلك إلى عكس دور السودان في إيواء الالجئين والعطمائهم 

لممك الظممروف التممي كممانوا يقاسممونها مممن وطممأة اللجمموء. المممالذ اامممن فممي ت
وعلمممممى ضممممموء ذلمممممك كونمممممت وزارة الداخليمممممة باالشمممممتراك ممممممع وزارة الثقافمممممة 

                                                      
يختلف أسلوب الطمبور الكردفاني عن الطمبور المستخدم فمي شممال السمودان فمي اعتمماد  161

مممما الطمبمممور المسمممتخدم فمممي الشممممال فهمممو األول علمممى أداء الحنجمممرة لمممبعض األصممموات الرتيبمممة. أ
م(، 0987يعتممممد علمممى آلمممة الطمبمممور الموسممميقية. ولتوضممميح همممذا الشمممكل أنظمممر جمعمممة جمممابر، )

نقد، شمركة الفمارابي للنشمر واألدوات المكتبيمة المحمدودة، -هوية-تراث-الموسيقى السودانية تاريع
 .023-021الخرطوم صفحات 

 م.0976مارس  3صحيفة األيام، عدد يوم الثالثاء  162
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واإلعممممالم بعثممممًة إعالميممممًة طافممممت بمنمممماطق الالجئممممين المنتشممممرة فممممي بقمممماع 
مممن ضمممن تلممك و السممودان المختلفممة وسممجلت معهممم عممددًا مممن البممرامج. 

مممممن البممممرامج مممممع الالجئممممين فممممي  األعمممممال سممممجل فريممممُق اإلذاعممممة عممممدداً 
 (قلةةةةةةع النحةةةةةةلمعسممممممكراتهم المنتشممممممرة فممممممي شممممممرق السممممممودان بمنمممممماطق )

رىتُّ حمةةةداييت)و (تنقةةةرار( و)المحرقةةةات)و مممكى (. وهمممي المنممماطق التمممي عىسُّ
 فيها مجموعاٌت من الالجئين اإلرتريين واإلثيوبيين. 

وقد تم تسجيل العديد من أنماط التراث الشعبي السوداني الذي 
فتقمر إليمه اإلذاعمة آنمذاك ممن تلمك المنماطق وأضميف إلمى المكتبمة كانت ت

الصوتية. ولم يتوقف جهد اإلذاعة عند ذلك، بل ظل مت تسمجل باسمتمرار 
 كل ما تجده من أنماط التراث السوداني لتذيعه في فتراتها المختلفة.

    
 تأثير اإلذاعة علب المستمع السوداني

تقني فمي وصمولها إلمى كمل بقماع إن  اإلذاعة التي أسهم التطوُر ال
ية فمممي إعمممادة تكممموين إنسمممان مسمممؤولالسمممودان ظلمممت تتحممممُل كثيمممرًا ممممن ال

السمممودان، وهمممو دوٌر لممميس بمممالهين. وكمممان لزاممممًا عليهممما طممموالى الحقمممب أن 
مميى كممل األذواقم علممى اختالفهمما وهممو أمممٌر صممعُب المنممال. ولممذا كممان  ضم ُترُّ

كسممممب أكبممممر قممممدره مممممن لزامممممًا عليهمممما أن تقمممموم بتنويممممع برامجهمممما بغممممرض 
المسممتمعين إلممى جانبهمما، خصوصممًا بعممد أن أصممبحى التنممافُس علممى األثيممر 
محتدمًا بظهورم عدده من اإلذاعات العالمية والمحلية. ولمما كمان المتلقمي 
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يؤثُر ويتأثر بما ُيقدم إليه ممن خمالل الراديمو فقمد أجمرتُّ إذاعمة أم درممان 
غممرض معرفممة حجممم االسممتماع العديممدى مممن الدراسمماتم الميدانيممة والبحمموث ب

 ومد  تأثيرها على المستمع. 
م بممممدافع اإليمممممان الراسممممع لممممد  0970وكانممممت البدايممممة فممممي عممممام 

اإلذاعة بأن  التخطيط اإلعالمي األمثل إنما يستند على الدراسة العلميمة 
الدقيقممة التممي تسممتقيها مممن المتلقممي. واسممتمرت بعممد ذلممك فممي إجممراء هممذه 

  البحوث بصورةه دورية.
فمممممي كمممممل األحيمممممان كانمممممت نتمممممائج الدراسمممممات تختلمممممف بممممماختالف و 

، بمممممل األنمممممماط البشمممممرية التمممممي أجريمممممت عليهممممما والظمممممروف المحيطمممممة بهممممما
. إال أن  القاسم المشترك بمين همذه الدراسمات واألماكن التي يعيشون فيها

قد ظل  على الدوام مؤكدًا على تأثير اإلذاعة علمى قطاعمات المسمتمعين 
 مختلفة. في بقاع السودان ال

كمممممان تركيمممممز جميمممممع الدراسمممممات علمممممى معرفمممممة أسمممممباب االسمممممتماع 
للراديو، واألسباب التي تؤدي إلى عدم متابعة البرامج، وحجم االسمتماع 
للمحطمممممات المختلفمممممة، واألوقمممممات األفضمممممل لالسمممممتماع، وأحمممممب البمممممرامج 
بالنسمممممممبة للمتلقمممممممي، وأكثممممممممر أيمممممممام األسممممممممبوع ُمتابعمممممممًة، وآراء ومقترحممممممممات 

 جل تطوير العمل. المستمعين من أ
وتممممأتي أهميممممة المتلقممممي فممممي أننمممما ال نسممممتطيع أن نقممممدم لممممه خدمممممة 
إذاعيممممة مفيممممدة إال بعممممد معرفممممة الظممممروف المحيطممممة بممممه. حيممممُث إن  هممممذه 
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مممة والوقممت األنسممب  الظممروف هممي وحممدها التممي تحممدد شممكل المممادة الُمقىدى
 . 163إلذاعتها 
 

 نتائج دراسات االستماع
التمممممي أجرتهممممما إدارة البحممممموث أشمممممارت نتمممممائُج معظمممممم الدراسمممممات 

واإلحصماء اإلذاعممي إلممى أن  أكبممر فئممة ُتتممابع بممرامج إذاعممة أم درمممان هممي 
فئممة الشممباب الممذين تتممراوح أعمممارهم بممين العشممرين والثالثممين عامممًا. والفئممة 
الثانية هي فئة المستمعين الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثين واألربعين. 

ين المممواظبين علممى االسممتماع هممم مممن حملممة كممما تأكممد أن  غالبيممة المتلقمم
الشممممممهادات الثانويمممممممة، تلمممممميهم فئمممممممة خريجممممممي الممممممممدارس المتوسممممممطة، ثمممممممم 
 الجامعيين، ثم خريجي االبتدائيات. ويأتي في آخر القائمة األميون. 

وقد تسماوت تقريبمًا فئمات المموظفين والطلبمة فمي حجمم المتابعمة. 
معلمون، وأخيممرًا الممذين ال تلمميهم ربممات البيمموت، ثممم العمممال، فالتجممار، فممال

عمل لهم. كما توصلت الدراسات إلى أن  أغلب المتمابعين للبمرامج كمانوا 
مممممن المتممممزوجين الممممذين يعيشممممون فممممي إطممممار األسممممرة. وذلممممك ألن الراديممممو 
حسممب تعبيممرهم يممؤدي إلممى اسممتقرار أربمماب األسممر داخممل المنممازل. وثبممت 

ن، يليهمما التلفزيممون، ثممم أيضممًا أن  اإلذاعممة هممي األكثممر تممأثيرًا فممي المممواط

                                                      
163 Head , Sydney W. and Christopher H. "Broadcasting in America":  

  A Survey of Electronic Media, Boston (Mass): Houghton Miffin. 
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 وهذا شيء يتوافُق مع طبيعمة التكموين المديموغرافي للسمودان.الصحيفة. 
ولممما كانممت اإلذاعممة قممد اعتمممدت كثيممرًا علممى البممرامج السياسممية فممي خلممق 
التغييمممر االجتمممماعي المنشمممود فقمممد كمممان لزاممممًا علمممى البممماحثين أن يتعرفممموا 

االستماع حسب النتائج  على حجم االستماع لهذه البرامج. وكانت نسبة
 . %26.36هي 

فممممممي حممممممين بلغممممممت نسممممممبة الممممممذين ال يسممممممتمعون لهممممممذه البمممممممرامج 
ممن العممدد الكلمي للمسممتمعين المذين ُأجريممت علميهم الدراسممات.  63.74%

ولممد  تعممميم نسممبة االسممتماع للبممرامج السياسممية بالنسممبة لالسممتماع العممام 
ون للبمرامج السياسمية، للبرامج ُوجد أن  حوالي ُثُلثمي المسمتمعين ال يسمتمع

وكمان لزاممًا أن ُتعممرف أسمباب ذلممك العمزوف والتمي اتضممح ممن الدراسممات 
 أنها قد تركزت فيما يلي 

 
 لمشغوليتهم. 25% /0
 ال يجدون فيها ما ُيفيد. 8% /2
 ال يفهمون ما ُيقال. 8% /3
 يكتفون بما ُيقدم بالصحف واإلذاعات األجنبية. 5% /4
 افة ومكررة.ذكروا أنها برامج ج 4% /5
قمممالوا إنهمممم ال يعرفمممون سمممببًا محمممددًا لعمممدم اسمممتماعهم للبمممرامج  51% /6

 السياسية.
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أممممما بالنسممممبة لمواعيممممد النشممممرات األخباريممممة باإلذاعممممة ومالءمتهمممما 
للمسممتمع، فقممد أجممرت اإلذاعممة عممدة اسممتطالعاته فممي أوسمماط المسممتمعين 
لتقمممممف علمممممى آرائهمممممم فمممممي همممممذا األممممممر، وقمممممد اتضمممممح ممممممن خمممممالل تلمممممك 

 ستطالعات ما يلي اال
 

  مممممممن مسممممممتمعي نشممممممرات األخبممممممار بممممممأن  مواعيممممممدها  %95.70أجمممممماب
 مناسبة.

  من المستمعين بأن  مواعيدها غير مناسبة. %0.17أجاب 
  من المستمعين بأنه ال بد من تقديم أو تأخير مواعيمد  %1.33أجاب

 بعض النشرات.
 

نتيجمممممة  أمممممما عمممممن تلقمممممي األخبمممممار ممممممن المصمممممادر المختلفمممممة فقمممممد كانمممممت
 االستطالع كما يلي  

 
 88.79%  من المستمعين تمثل اإلذاعة السودانية مصمدرهم الرئيسمي

 ل خبار.
 54.29%  تمثممممل الصممممحف اليوميممممة المصممممدر الرئيسممممي لهممممم لمعرفممممة

 األخبار.
 35.38% .يمثل التلفزيون المصدر الرئيسي لهم لمعرفة األخبار 
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 32.75% ر الرئيسمممي لهمممم لمعرفمممة تمثمممل اإلذاعمممات األجنبيمممة المصمممد
 األخبار.

 26.80%  تمثممممل الصممممحف والمجممممالت األجنبيممممة مصممممدرهم الرئيسممممي
 ل خبار.

وبتعممممميم النسممممب السممممابقة علممممى قطاعممممات المجتمممممع المختلفممممة، 
ممممممممن  %02.75و %31.88و %22.74كانمممممممت النتيجمممممممة أن  مممممممما بمممممممين 

المممممواطنين يتلقممممون األخبممممار عممممن طريممممق األُنممممس العممممام مممممع األصممممدقاء 
 عارف في المناسبات المختلفة كاألفراح والم تم واللقاءات الخاصة. والم

وبنظرة سريعة إلى تلك النتائج التي تكررت في معظم دراسمات 
االستماع التي ظل  يجريها قسم البحوث باإلذاعة ظهمر جليمًا دور إذاعمة 

  واألخبار.أم درمان في إثراء حياة الناس ومدهم بالمعلومات 
ذا أخضممعنا هممذه النتممائج إلممى دراسممات السممايكولوجيين وعلممماء  وال

االجتممماع واالقتصمماديين الممذين وضممعوا العديممدى مممن النظريممات والدراسممات 
حمممول االسمممتماع لوجمممدناها معقولمممًة بمقيممماس علممموم االتصمممال. وذلمممك ألن  
همممممذه القضمممممية المتشمممممعبة تحكمهممممما عمممممدة جوانمممممب، وتحممممميط بهممممما مختلمممممف 

باإلمكمممان تحديمممد ممممد  القبمممول العواممممل. حيمممُث أكمممد البممماحثون أنمممه لممميس 
للبمرامج أو رفضمها بصمورةه دقيقمة بحكمم طبيعمة التلقمي المتغيمرة واخممتالف 
المحتمممو  المممذي يفمممرُض بمممدوره عنصمممرًا هاممممًا للتفضممميل أو المممرفض. ولمممما 
كممان المحتممو  متغيممرًا بتغيممر ُمقممدمي البممرامج فممإن  الجممزمى بقطعيممة النتممائج 
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يطلبممه المسممتمعون ظممل  يلعممب ضممرٌب مممن المسممتحيل. فمممثاًل برنممامج ممما 
دورًا فممي تلبيممة رغبممات المسممتمعين، ويمكممن أن يكممون مؤشممرًا إلممى حممده ممما 
لمعرفة رغبة المتلقي. ثمم إن  خطابمات المسمتمعين الكثيمرة لإلذاعمة يمكمن 
أن تعطي مؤشرًا لميمول األفمراد وآرائهمم. بمل إن  المرفض الواضمح لمبعض 

وانتقاد المستمعين لها ممن خمالل  البرامج قد يبدو من كثرة الحديث عنها
الصممحف أو اللقمماءات العامممة. ورغمممًا عممن عممدم دقممة هممذه المقمماييس إال 
أنهممما ال تخلمممو ممممن األهميمممة للباحمممث والمممدارس فمممي مجمممال تمممأثير البرمجمممة 

 اإلذاعية. 
ذا أخضممممممعنا هممممممذا األمممممممر للمقمممممماييس العالميممممممة لوجممممممدنا نفممممممس  وال

فمي روسميا اللينينيمة ممثاًل القناعات التي توصمل إليهما علمماء االتصمال. ف
لجممأت الدولممة إلممى نظممام اإلعممالم الليبرالممي الممذي اسممتمر لممبعض الوقممت. 
ولممممممما جمممممماء اسممممممتالين اسممممممتخدم أسمممممملوب اإلعممممممالم الموجممممممه، بمعنممممممى أن  
المعلومممممات والرسممممائل كانممممت ُتفممممرض كممممما هممممي دون رتمممموش. حتممممى أن 

ة ين فمممي الحكوممممة الروسمممية قمممد لجمممأوا إلمممى أسممملوب توزيمممع أجهمممز مسمممؤولال
راديممو علممى المممواطنين لمميس فيهمما إال محطممة واحممدة هممي محطممة موسممكو 
التممي ال يمكممن تغييرهمما، حيممث لممم يكممن بتلممك الراديوهممات مؤشممرات لتغييممر 

 المحطة. 
ورغممممًا عمممن ذلمممك، عنمممدما ُأجريمممت البحممموث علمممى الممممواطنين لمممم 
يتمكن الباحثون من معرفة حجمم التمأثير الفعلمي علمى همؤالء الممواطنين. 
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التشكيك في أسلوب الدعاية المباشرة لجأوا إلى أسلوب آخر  ولما حدث
فممي تكنولوجيمما اإلعممالم حيممث ظهممر أسمملوب الدعايممة غيممر المباشممرة عممام 

المممذي يحمممدث ممممن خمممالل دراسمممات االسمممتماع  م. ولمممذلك فمممإن  0936 /35
يظممُل فممي معظممم األحيممان مؤشممراته تضممع المعممالم فممي الطريممق لمحطممات 

 اإلذاعة. 
ان فمرض همذا التمأثير نفسمه علمى نموع الممواد وفي إذاعمة أم درمم

المقدمة رغمًا عن عدم دقة اإلحصاءات التي أجريت علمى المسمتمعين. 
وعلى ضوء ما سبق تأتي أهمية المتلقي في تشمكيل البمرامج. وذلمك بمأن  
كل فكرة يراُد توصيُلها ال بد ممن دراسمتها بطريقمةه علميمة موضموعية، وال 

سممية لهممذا المتلقممي. وبالتممالي ال بممد مممن ُحسممن بممد مممن مراعمماة النممواحي النف
 االستغالل للراديو حسب إمكانياته المتاحة. 

ومن خالل كل هذا يمكننا أن نقولى إن  تأثير اإلذاعة السودانية 
علممى مسممتمعيها ظممل  فممي الصممدارة بممين اإلذاعممات األفريقيممة التممي قممدمت 

اسمي فمي ذلمك خدماته مماثلة عبر تاريخها الطويل. ويرجمع السمبب األس
إلممى طبيعممة األمممة السممودانية ذات السممحنات المتميممزة والتممي أشممرنا إليهمما 

 في فصله سابق. 
ثم جاءت ظروف التركيبة اإلثنية والتباين الديموغرافي والفكري 
والثقافي لتضيف أسبابًا أخمر  أدت إلمى بمروز دور إذاعمة أم درممان فمي 
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الفكمري والسياسمي ل ممة  بلورة الهويمة السمودانية ممن خمالل تمأطير البنماء
 السودانية.
 

 الرقابة علب برامج اإلذاعة  
هنمماك سممؤال ظممل  يطممرح نفسممه علممى سمماحات البحممث والدراسممة، 
وهو هل تتمتع إذاعة أم درمان بأي ُحريمةه فمي مجمال العمملئ ممن خمالل 
تجربة اإلذاعة خالل سنوات عمرها الطويلمة يمكمن أن نشمير إلمى بعمض 

يمممد فمممي اإلجابمممة علمممى همممذا السمممؤال. حيمممُث ظمممل  المالحظمممات التمممي قمممد تف
إحساُس الفرد اإلذاعي يمثل علمى ممر العصمور رقيبمًا ذاتيمًا عليمه يفمرض 

 الكثير من وقفات التأمل والمراجعة لمسيرة األداء. 
وظل  هذا اإلحساس يتطور في كثيره من األحيان إلى ما يشمبه 

ة التممي الخمموف. وقممد زادتممه فممي بعممض الظممروف تممدخالت بعممض الساسمم
أشممرنا إلممى بعضممها فممي غيممر هممذا الموضممع. وفممي الواقممع ليسممت لإلذاعممة 
همممذه القيمممود التمممي يتصمممورها النممماس سمممواٌء المسمممتمعين العممماديين أو أهمممل 
رت مممممن قبضممممة  السياسممممة. وهممممذا بممممالطبع ال يعنممممي أن  اإلذاعممممة قممممد تحممممر 
نمما يعنمي أن  هنماك بسماطًا  األنظمة السياسية وفرض سيطرتها عليهما، وال

الحريممة يشممهد بممه واقممع التعامممل الممذي تعايشممه اإلذاعممة بشممكله عممام.  مممن
حيممممث إن  الجميممممع يتحممممدثون عممممن الرقابممممة علممممى بممممرامج اإلذاعممممة. إال أن  
طبيعمممة همممذه الرقابمممة، ظلمممت جلبابمممًا فضفاضمممًا لممميس لمممه إطممماٌر محمممدد، وال 
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قنواٌت منظورة يستطيع اإلنسان أن يحدد شمكلها علمى وجمه الدقمة. وظمل  
عض الساسة المذي أشمرنا إليمه عنصمرًا يسميرًا لمم يقمدح فمي حقيقمة تدُخل ب

الحرية التي تمتع بهما أهمُل اإلذاعمة فمي ممارسمة عملهمم أكبمر بكثيمر ممما 
 توفر ألهل الصحافة في السودان في جميع المراحل. 

وقممد ظلممت هنمماك قناعممٌة لممد  كثيممره مممن اإلذاعيممين بأنممه ممما دام 
ضمموعيًا ومقبممواًل، فممإن  اإلذاعممة ال بممد التنمماول اإلذاعممي ل مممر المطممروح مو 

أن تتصد  وتبمادر بتناولمه إرضماًء لمسمتمعيها ودون الخموف ممن عقمابه 
ُمتىمموهم. صممحيح أن  الكثيممر مممن رجممال اإلذاعممة، شممأنهم شممأن بقيممة رجممال 
اإلعممالم فممي السممودان، ُيحجمممون عممن الخمموض فممي كثيممره مممن المواضمميع 

إال أن  هممممذه المسمممماءلة فممممي الحساسممممة خوفممممًا مممممن المسمممماءلة والمحاسممممبة. 
اإلذاعة ظلت أمرًا افتراضيًا ال يستطيع أحمٌد أن يحمدد طبيعتمه أو حجممه 
 أو شكله أو متى يكون اللهم إال من خالل متابعة قسم الرصد اإلذاعي.

 
 قسم الرصد اإلذاعي

قسم الرصد اإلذاعي هو عبارة عن لجنمةه فنيمةه وعلميمةه مختصمة 
بهممممدفي متابعممممة البممممرامج اإلذاعيممممة ورفممممع أنشممممئت فممممي أوائممممل السممممبعينيات 

. وتتضمممممن التقممممارير التممممي 164تقممممارير أسممممبوعية عممممن سممممير األداء فيهمممما 
ترفعها لجنة الرصد كل األخطاء اللغوية والفنية التي تحمدث أثنماء البمث 

                                                      
 أصدر هذا القرار وزير الثقافة واإلعالم الراحل )العميد عمر الحاج موسى(. 164
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اإلذاعممي اليممومي. حيممث ُترفممع هممذه التقممارير إلممى وزيممر الثقافممة واإلعممالم 
وم إدارة اإلذاعممة بتوصمميل المعلومممات ووكيممل المموزارة ومممدير اإلذاعممة. وتقمم

التممي يممتم رصممدها إلممى جميممع مقممدمي البممرامج والمممذيعين المعنيممين بممذلك 
حيممث يكونممون قممد وقعمموا فممي تلممك األخطمماء. ولعممل هممذا اإلجممراء قممد أفمماد 
كثيممرًا فممي ضممبط مسممار العمممل اإلذاعممي، حيممث أصممبح معظممم المممذيعين 

ي خطأ خوفًا ممن رقابمة ومقدمي البرامج يتحسبون من مغبة الوقوع في أ
تلك اللجنة. وسمبب ذلمك التخموف همو أن  هنماك عقابمًا يترتمب فمي بعمض 
األحيمممان علمممى مثمممل تلمممك األخطممماء. وقمممد يصمممل العقممماب إلمممى حمممد إيقممماف 

 المذيع أو مقدم البرنامج من العمل خلف المايكرفون. 
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 شخصيا  تركت 

 بصما  باإلذاعة
 
 
 

 الفصل
ثاسنال  
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 لفصل الثامنا
 شخصيات تركت بصمات باإلذاعة

 

ه ووووص بف ب ووووع  رت ةووووص  اً لخن ا وووو   جووووص رت خنعوووو ً ةوووو  ))
   أ و مٍ  اأ ا ون   ص ا تم  ال مو  ة  وى يف ت وتٍف  م

 مت  إسووووتز ال ص ووووص ةوووو  املدضوووود ت  الوووور إي بف  ا ووووصم
                                  .((ب  م  يف تاد   اأ ا  
 اج حمد[]الصاغ الت

 المدير األسبق إلذاعة أم درمان

----9--------------------- 

مممممما ال شممممك فيممممه أن  لإلذاعممممة بريقممممًا ولمعانممممًا ال يضممممارعها فيممممه 
غيرهمممما مممممن وسممممائل االتصممممال المكتوبممممة كالصممممحيفة والمجلممممة والكتمممماب. 

سنوات عمرها خر جمت اإلذاعمة السمودانية عمددًا كبيمرًا ممن النجموم  وطوال
بصمماته واضمحة علمى خارطمة  للمجتمع السوداني. وقمد تركموا المبدعين

السياسممي فممي كثيممره مممن  العمممل اإلذاعممي واالجتممماعي والفكممري بممل وحتممى
األحيممان. ومممن طبيعممة اإلذاعممة أنهمما تعطممي مممذيعها أو مممن يتعامممل معهمما 
لىكاتممممه ومواهبممممه الفطريممممة، وهممممو ُبعممممد الُشممممهرة  ُبعممممدًا آخممممر، ُيضمممماف إلممممى مى
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البعممد لممم يسممتطع أي  مرفممق آخممر أن يتيحممه كاإلذاعممة. والنجوميممة. وهممذا 
فمذيعوها نجوم، وفنيوها نجوم، وُكتابها نجوم، وفنانوها نجوم، وشمعراؤها 
نجممموم. وفمممي عمممالم اإلبمممداع السممموداني ظلمممت اإلذاعمممة همممي الفيصمممل علمممى 
مممد  تاريخهممما الطويمممل، حيممث ال يعتبمممر الفنمممان فنانممًا إال إذا اعترفمممت بمممه 

 اإلذاعة. 
كل المبدعين، بمختلف مشاربهم، على التعاممل ممع  حرصلقد 

وجمد المبمدُع  اإلذاعة قبل غيرها من وسائل اإلعالم األخر . حتى إذامما
قبواًل فمي اإلذاعمة، انفمتح علمى أبمواب األجهمزة األخمر  ليقمدم عطماءه ممن 
خاللها. وقمد ارتمبط عمدٌد كبيمٌر ممن األدبماء والكتماب السمودانيين باإلذاعمة 

ًا حتمى أصمبحوا وكمأنهم جمزٌء ممن اإلذاعيمين ال يفمرقهم عمنهم ارتباطًا وثيقم
 فارق. ومن هؤالء المبدعين على سبيل المثال 

الدكتور عبد هللا الطير، الدكتور الحبر يوسةف نةور الةدائم، )
البروفيسور علي المة ، الةدكتور أبةو عبيةدة المجةذور، األسةتاذ فةراس 

مةةد حسةةن، األسةةتاذ الطيةةر، األسةةتاذ مالةة  ال اكةةي، األسةةتاذ قرشةةي مح
صةةةادق عبةةةد هللا عبةةةد الماجةةةد، األسةةةتاذ إبةةةراهيم أحمةةةد عبةةةد الكةةةريم، 
األسةةتاذ الفكةةي عبةةد الةةرحمن، األسةةتاذ الطيةةر محمةةد الطيةةر، األسةةتاذ 
حمةةدنا هللا عبةةد القةةادر، األسةةتاذ هاشةةم صةةدي ، األسةةتاذ علةةي البةةدوي 

 ، المبار ، األستاذ عبد القدوس الخاتم، األستاذ عبةد الهةادي الصةدي
االستاذ صةالح حسةن أحمةد، األسةتاذ أبةو قةرون عبةد هللا أبةو قةرون، 
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(، وغيممرهم مممن الممثلممين األسةةتاذ عمةةر قةةدور، األسةةتاذ صةةالح ميرغنةةي
 والمطربين والشعراء والساسة والتربويين.

 لقد تعامل نفٌر من هؤالء المبمدعين ممع اإلذاعمة كمقمدمي بمرامج
وخممالل مسمميرتها التممي  وممثلممين وكتمماب ومممذيعين ومخممرجين وغيممر ذلممك.

فاقمممت الخمسمممين عاممممًا قمممدمت اإلذاعمممة السمممودانية أجيمممااًل ممممن اإلذاعيمممين 
 بالعديمد الذين م وا ساحة العمل اإلعالمي في السودان، وأثمروا البمرامج

 من الروائع التي خلدت مع الزمن. 
والنجوميمة التممي صممنعها بعممُض مممذيعي اإلذاعممة فاقممت فممي كثيممره 

ممثلمين والمطمربين واألدبماء. ولعمل التصماق كثيمره من األحيمان نجوميمة ال
مممن المسمممتمعين بمممأجهزة الراديمممو طممموال سمماعات البمممث اإلذاعمممي قمممد خلمممق 
جسورًا قويًة من المودة واإللفة بينهم وبين اإلذاعيمين المذين يقمدمون ذلمك 

 اإلبداع. 
وظمممل العديمممد ممممن المعجبمممين بنجممموم اإلذاعمممة يتقممماطرون صممموب 

أم درممممان ليلتقممموا بممممذيعيهم المفضممملين داخمممل مبناهممما العريمممق فمممي مدينمممة 
سمممور اإلذاعمممة أو فمممي األسمممتديوهات التمممي تسمممتقبل العشمممرات بمممل المئمممات 
مممنهم فممي كممل حممين. حيممث درجممت اإلذاعممة علممى إقامممة حفممالت ترفيهيممة 
يشممممارك فيهمممما المطربممممون والممثلممممون، فيتقمممماطر أبنمممماء العاصمممممة صمممموب 

همذه االحتفماالت، وينتهمزون اإلذاعة ليقضوا أوقاتًا من اللهو البمريء ممع 
 المذيعين والمخرجين ومقدمي البرامج. الفرصة لاللتقاء بنجومهم من 
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وهناك العديد من األسماء فرضت نفسها من خالل مايكروفون 
اإلذاعة وأصبح أهلها نجومًا ُيشاُر إليهم بالبنان. وفمي همذا الفصمل نقمف 

ا، وممما مممع بعممض األسممماء التممي ظلممت تعطممي علممى مممد  سممنواتم عمرهمم
زال عطمماُء بعضممها مسممتمرًا حتممى اان فممي خارطممة البممرامج. ومممن خممالل 
الحممممديث عممممن هممممذه الشخصمممميات نتعممممرف علممممى بعممممض جوانممممب العمممممل 
اإلذاعممممي، وبعممممض الجوانممممب الشخصممممية لهممممؤالء النجمممموم تقممممديرًا لجهممممدهم 
الكبير، وعرفانًا بحب المستمعين لهم، واعترافًا بدورهم في نهضة العممل 

 ان. اإلذاعي بالسود
وبممممالطبع فممممإن  سممممجل الخلممممود فممممي اإلذاعممممة ملمممميٌء بممممالكثير مممممن 
األسمممماء التمممي قمممدمت عطاءهممما عبمممر السمممنوات، ولكمممن كمممان ال بمممد مممممن 
اختيممممار بعممممض األسممممماء فممممي هممممذا الفصممممل مممممن الكتمممماب. حيممممث إن  مممممن 
المسمممتحيل أن تتسمممع الصمممفحات لجميمممع المممذين أبمممدعوا خمممالل أكثمممر ممممن 

 نصف قرن من الزمان. 
ء فمممإن  األسمممماء التممي تمممرد فمممي هممذا الفصمممل ممممن ورغممم كمممل شممي

الكتممماب إنمممما جممماءت بعمممد دراسمممةه مستفيضمممة، واسمممتعراضه دقيمممق لقائمممممة 
المبممدعين فممي هممذا الحقممل الخصمميب، ولممم تكممن عممن طريممق الصممدفة بممأي 
حمماله مممن األحمموال. ونحسممب أن  القممارو سيشمماركنا الممرأي فممي دور هممؤالء 

 المختارين.
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                       {نجوم في سماء اإلذاعة}
 
 عبيد عبد النور /1

كان عبيد عبد النور أول من عمل مذيعًا بإذاعة أم درممان بعمد 
م. حيمممممث لمممممم يسمممممبقه فمممممي دخولهممممما أحمممممٌد ممممممن 0941تأسيسمممممها فمممممي عمممممام 

 السودانيين، ولكن لحق به عدد كبيٌر منهم فيما بعد. 
نما كانت موهبته الفمذة فم ي ولم يكن دخوله اإلذاعة مصادفًة، وال

شممتى ضممروب اإلبممداع وفنممون اللغممة واألدب والخطابممة واإللقمماء قممد أهلتممه 
ليتبممموأ ذلمممك المكمممان. فقمممد كمممان واحمممدًا ممممن أميمممز المممذين تخرجممموا فمممي كليمممة 

، ثممممم عمممممل معلمممممًا Gordon Memorial Colege 165غممممردون التذكاريممممة 
 .بالمرحلة الوسطى

بعد ذلك سمافر فمي بعثمة دراسمية إلمى لبنمان، حيمث تلقمى تعليممه 
فممممي كليممممة ااداب بالجامعممممة األمريكيممممة فممممي بيممممروت. ولممممما كممممان التعلمممميم 
الجممامعي فممي ذلممك الوقممت يقتضممي دراسممة أكثممر مممن مممادة واحممدة بالكليممة، 

(. ولمذلك تمم  اختيماره التةاريخ واألدرفقد تخرج عبيمد عبمد النمور بممادتي )
                                                      

تخليدًا لذكر  القائد البريطماني غمردون باشما  كلية غردون أنشأها البريطانيون في الخرطوم 165
المممذي قتلممممه رجممممال المهديممممة بسممماحة القصممممر إيممممذانًا بانتهمممماء دولمممة التركيممممة وبدايممممة الفتممممرة المهديممممة 
بالسودان. وكان الغرض من إنشاء هذه الكلية همو تعلميم أبنماء الطبقمة المثقفمة مممن أريمد لهمم أن 

ممين فمي الممدارس أو أطبماء بالمستشمفيات أو مموظفين يلتحقوا بالسلك التعليمي ليتخرجموا إمما معل
 بالسلك الكتابي.



-383- 

. معلمًا بكلية غردون وأوكل إليه تمدريس ممادتي التماريع والتربيمة الوطنيمة
وكان ُيدرس التاريع من زاوية الوطن، حيمث كمان ال يقبمل إطالقمًا األخمذ 
من المصادر التاريخية األجنبية، ألنمه يعتقمد اعتقمادًا راسمخًا أنهما شموهت 
تاريع السودان. فانكب  على كتابات المؤرخين العرب والمسلمين يستلهم 

، حيث إنهمم منها الدروس لطالبه. ولتلك األسباب أحبه طالُبه حبًا جماً 
رأوا فيممه تمموفر الصممفات الوطنيممة التممي كممانوا ينشممدونها فممي تلممك المرحلممة 

 من تاريع السودان.
وشخصيه األستاذ عبيد عبد النور وأريحيته التي كمان يقمدم بهما 
محاضراته ودروسه، والتمي يتعاممل بهما ممع رواد الثقافمة والفنمون، جعلتمه 

. وعنممدما كممان يمممارس يتعامممل مممع مهنممة التممدريس بحممس الفنممان المطبمموع
مهنممة التممدريس، لممم تكممن الظممروف التممي تحمميط بالمدرسممة والكليممة والمموطن 
نممما كممان الحقممد  عمومممًا فممي تلممك الفتممرة تقمموم علممى العممدل واإلنصمماف، وال
والتشمفي همو طابعهما المميمز تجماه العديمد ممن الموطنيين المناضملين ضمد 

 االستعمار. 
كل الشخصمممية التمممي أحيممل األسمممتاذ عبيمممد للتقاعمممد، نتيجممًة للمشممما

تفاقمت بينه وبين إدارة المدرسة، أيام أن حر ض الطلبمة علمى اإلضمراب 
لحممممدوث مشممممكلة تخممممص أحممممد الطلبممممة. حيممممث فقممممد ذلممممك الطالممممب بعممممض 
ممتلكاته في داخل الكلية، وكان عبيمد قادممًا لتموه ممن العاصممة اللبنانيمة 

طالبيمة بيروت التي درس في جامعتها األمريكية وتأثر بروح الحماسمة ال
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لةةو حةةدث مثةةل هةةذا فةةي بيةةروت ألضةةرر ))فيهمما، فقممال لمممن كممان حولممه  
. وسمممرعان مممما انصممماع الطمممالب لحديثمممه، ((جميةةةع الطلبةةةة عةةةن الدراسةةةة

وأضربوا عن الدراسة. ولكن كانت اإلدارة البريطانيمة تقمف بالمرصماد لمه 
بحكممم مواقفممه الوطنيممة العديممدة التممي أزعجممتهم كثيممرًا، فاسممتفادت مممن تلممك 

ثمممة وفصممملته ممممن الكليمممة بمممدعو  أنمممه يسمممعى لتحمممريض الطلبمممة عمممن الحاد
 الدراسة. 

عممممل األسمممتاذ عبيمممد عبمممد النمممور صمممحفيًا غيمممر متفمممرغ بصمممحيفة 
حضارة السودان، التمي كانمت أول صمحيفة وطنيمة تصمدر بالسمودان فمي 

م. حيممث كممان رئمميس تحريرهمما األسممتاذ حسممين شممريف معجبممًا 0909عممام 
تابمممة الصمممحفية، رغممممًا عمممن اخمممتالف بأسممملوب عبيمممد عبمممد النمممور فمممي الك

 رؤيتهما لكثيره من األمور التي كانت تدور في الساحة السياسية. 
ولم يكن بمقدور كل إنسان التصمدي للكتابمة فمي صمحيفةه كبيمرة 
مممن ذلممك النمموع. فكممان عبيممد عبممد النممور يقمموم بصممياغة المممواد والعنمماوين 

ًة على شمهرته بمين الرئيسية بالصحيفة في معظم األحيان، مما زاده شهر 
 أهل القلم من الكتاب والقراء. 

ولكممممل تلممممك المواهممممب، تممممم اختيمممماره كممممأول مممممذيعه باإلذاعممممة عنممممد 
إنشممائها. فكممان صمموته القمموي وأداؤه السمملس مممدعاًة لحممب الجمهممور لممه. 
وكممان متطوعممًا ال يتقاضممى أي  أجممره مقابممل ذلممك العمممل. ولممم تكممن هنمماك 

وقممت. كممان عبيممد عبممد النممور مممن لإلذاعيممين فممي ذلممك الوظممائف حكوميممة 
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ن مممع بعممض  السياسمميين الغيممورين علممى مصمملحة المموطن، ولممذلك فقممد كممو 
أصمممدقائه فمممي مطلمممع العشمممرينيات جمعيمممًة سمممريًة كانمممت تممموزع منشممموراتها 

. وكانممت هممذه 166( وطنةةي ناصةة  أمةةينالسممرية علممى المممواطنين بتوقيممع )
حفية الجمعيممة تنتقمممد بعممض التوجهمممات التممي ظهمممرت بعممد الحممممالت الصممم

الشمهيرة التممي قادهمما األسمتاذ حسممين شممريف ممن خممالل مقاالتممه الصممارخة 
 بصحيفة حضارة السودان.المسألة السودانية ( في باب ) 

م، أي قبيمممممل 0896ُولمممممد األسمممممتاذ عبيمممممد عبمممممد النمممممور فمممممي عمممممام 
احممتالل السممودان بعممامه ونصممف. ولممذلك نشممأ وترعممرع فممي ظممل االسممتبداد 

شممممقه حتممممى الثمالممممة. وهممممذه الوطنيممممة والظلممممم واالحممممتالل لوطنممممه الممممذي ع
والظروف التي نشأ فيها جعلته يوجه شاعريته الفذة لكتابمة أروع مما قيمل 

 في الوطن أيامها. 
كان عبيد مهتمًا بالثقافة السودانية والفنون بضمروبها المختلفمة. 
وانصمممممب علمممممى األمثمممممال الشمممممعبية ينقحهممممما ويحفظهممممما عمممممن ظهمممممر قلمممممب، 

التي كان مولعًا بها كعادة اإلذاعيمين  ويستشهد بها في مجالس الحديث،
 بعده. والصحفين من قبله ومن 

وفممي مجممال الممدراما، كممان ممممثاًل بارعممًا فممي المسممارح المدرسمممية 
ومسممرح الكليممة، كممما كممان مخرجممًا وكاتبممًا تفمموق علممى كممل أقرانممه فممي هممذا 

                                                      
حسممممن أحمممممد إبممممراهيم، محاضممممرة غيممممر منشممممورة فممممي تمممماريع الصممممحافة السممممودانية، جامعممممة  166

 م.0983الخرطوم مايو 
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المجمممال. ولمممم يكمممن بخمممياًل بفنمممه علمممى ااخمممرين، بمممل عل مممم الكثيمممرين ممممن 
يروت والسودان فنون التمثيل واإلخراج. وقد شمهد لمه جميمع زمالئه في ب

من عرفه بأنه كان يجيد تدريس فنمون المدراما والمسمرح. وفمي نفمس ذلمك 
اإلطار قام عبيد عبد النور بتأليف العديد من المسرحيات التمي أخرجهما 

 بنفسه، ومث ل في معظمها دور البطولة. 
نمور يمروُق للحكوممة، ستاذ عبيمد عبمد البالطبع لم يكن نشاط األ

ألن  معظمممم أعمالمممه المسمممرحية كانمممت ترممممز لهمممموم الممموطن وتمممتهكم مممممن 
االسممتعمار. وكانمممت كثيمممٌر ممممن تلممك المسمممرحيات تحكمممي معانممماة اإلنسمممان 
 السوداني المغلوب على أمره في ظل االستبداد والقهر المفروض عليه.

اسممًة كممان أشممهره وكتممب األسممتاذ عبيممد شممعرًا يفمميض وطنيممًة وحم
( والتممي سممبقت اإلشممارة إليهمما. صمميدته العاميممة )أم ضممفاير قممودي الرسممنُّ ق

حيممث كانممت مممن أوائممل الصممرخات الداويممة السممتنهاض المممرأة السممودانية 
كممممي تنخممممرط فممممي سمممملك العمممممل المممموطني والسياسممممي وتتممممرك حيمممماة الدعممممة 

 والخمول والتقوقع داخل خدرها. 
بمراهيم  وقد شجع ذلك التناول رفقماء المرحلمة أمثمال خليمل فمرح وال

العبممادي وعبيممد عبممد الممرحمن لكتابممة أروع ممما ُكتممب فممي المموطن فممي تلممك 
 الحقبة التي ازدهر فيها أدب الرفض السياسي والمقاومة ضد اإلنجليز. 
ورغم أن  عبيد عبد النمور لمم يسمتمر طموياًل فمي العممل اإلذاعمي 
. لظروفه الخاصة، إال أنه كان له فضل الريادة في هذا المجال الخالق
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وسمممتظل أجيمممال اإلذاعيمممين تمممذكره كمممأول وطنمممي فمممتح لهمممم ذلمممك الطريمممق 
العظيم. وتوفي األستاذ عبيمد عبمد النمور عمن عممره نماهر السمتة والسمتين 

م، بعد أن ترك بصماته واضمحة فمي خارطمة 0963عامًا في شتاء عام 
 العمل اإلذاعي واألُدبىيُّ والعلمي والثقافي بالسودان.

  
 متولي عيد /2

ولي عيد هو أول مديره سوداني لإلذاعة السودانية منذ السيد مت
تأسيسها ثم أصبح سابع مديره لها بعد إعمادة تعيينمه فمي ذلمك المنصمب. 
درس بكلية غردون التذكارية، ثم عمل في السملك الموظيفي لفتمرةه قصميرة 
عاد بعدها إلى الدراسة حيمث درس ممادة الحقموق التمي كمان شمغوفًا بهما. 

ك الدراسمممة التمممي تعشمممقها ممممن صمممميم قلبمممه، ولمممم يجمممد ولكنمممه لمممم يكممممل تلممم
أمامممه إال أن ينصمماع للظممروف الصممعبة التممي طالممما فرضممت عليممه كممما 
 فرضمت علممى الكثيممرين ممن أهممل الممدهاء والفطنمة أن يتخلمموا عممن أروع ممما

 يحبون وهو التعليم وينخرطوا في سلك الحياة المعيشية الجبارة. 
وتخلممممى عممممن الدراسممممة  اسممممتقال السمممميد متممممولي عيممممد مممممن الكليممممة،

ليعمل موظفًا بمكتب االتصال العام، الذي كان يشرف على كمل أعممال 
 اإلذاعة. 

وبمجمممرد التحاقمممه بمكتمممب االتصمممال تمممم نقلمممه إلمممى اإلذاعمممة التمممي 
كانت تخطو خطواتها األولمى، حيمث كانمت تحتماج إلمى األيمدي العاملمة، 
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ت. وانضمم خصوصًا في مجال قارئي األخبار ومقمدمي البمرامج والحموارا
إلممى سمملك المممذيعين الممذين أظهممر بيممنهم تفوقممًا وموهبممًة كبيممرة وتفممردًا فممي 
األداء، زاده ألقمممًا روعمممُة صممموته وحمممالوة أدائمممه المميمممز. بعمممد ذلمممك سمممافر 

فمممي بعثمممةه إذاعيمممة تدريبيمممة إلمممى لنمممدن، حيمممث التحمممق  األسمممتاذ متمممولي عيمممد
ى أيمممدي وتتلممممذ علممم ،B B Cبالقسمممم العربمممي لهيئمممة اإلذاعمممة البريطانيمممة 

 فطاحلة العمل اإلذاعي هناك. 
وبعد فترةه قصيرة ممن وصموله إلمى بريطانيما، كمان صموته القموي 
ينساب من مايكروفون إذاعة البي بي سي، التي قضى بها عاممًا واحمدًا 
 نهل فيه من تجربة البريطانيين في هذا المجال، ثم عاد إلى السودان. 

ينتظمممممره بتعيينمممممه  عممممماد متمممممولي عيمممممد ممممممن بريطانيممممما، ليجمممممد قمممممراراً 
أحسةةر أن  عهةةد النةةوم قةةد ))مسمماعدًا لمممدير اإلذاعممة. فقممال ألصممدقائه  

ولةةةب، فهةةةةاهي األعبةةةاء تتكةةةةاثر أمةةةةامي، وأسةةةأل هللا أن أقةةةةوا علةةةةب 
فةةةن  . وبالفعمممل أمسمممك بزممممام اإلدارة عنمممدما اسمممتقال المسمممتر )((إدارتهةةةا
اإلذاعممممممة، فخلفممممممه األسممممممتاذ متممممممولي فممممممي  يري أول مممممممد Doson( دوسةةةةةةون 

  به، وكان بذلك أول مدير سوداني إلذاعة أم درمان.منص
كممممان متممممولي عيممممد مممممن اإلذاعيممممين الليبممممراليين، الممممذين يؤمنممممون و 

بحرية الكلمة وحرية المرأي. ولمذلك كمان يمذيع كمل مما يعتقمد أنمه حمٌق ممن 
حقوق المستمع مهما كانت النتائج. وكان هذا األسلوب الليبرالمي ممدعاًة 

يات ممع صمناع القمرار البريطمانيين، المذين لدخوله فمي كثيمر ممن الحساسم
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كمممانوا يرفضمممون رفضمممًا باتمممًا إذاعمممة بعمممض األخبمممار التمممي ال تصمممب  فمممي 
مجر  سياستهم. وكان مخلصمًا إلمى أبعمد الحمدود لعملمه اإلذاعمي، حيمث 
يقضي معظم يومه باإلذاعة، ويعود في آخر الليل إلى منزلمه بمالخرطوم 

هممما فمممي الصمممباح البممماكر متوجهمممًا بحمممري، لينمممام سمممويعاته قليلمممًة يخمممرج من
وكمان األسممتاذ متمولي عيمد مبتكممرًا فمي أسملوبه، ال يحممب  صموب اإلذاعمة.

. وكان ليبراليًا شجاعًا، ال يجمد حرجمًا 167التقوقع في الموروثات القديمة 
فمممي إذاعمممة كمممل مممما يكتبمممه أبنممماء السمممودان ممممن خمممالل الصمممحف الوطنيمممة، 

ر شمممريحة ممممن أبنممماء مهمممما كمممان شمممكله طالمممما أنمممه ُيعبمممر عمممن وجهمممة نظممم
 السودان. 

بالطبع لم يكن هذا األسملوب يمروق للبريطمانيين. إال أن  طبيعمة 
الرجممل فرضممت علمميهم أن يصممبروا علممى ممما يفعممل، حتممى ولممو كممان ذلممك 

  البريطانية.ُيحرج اإلمبراطورية 
أدخمممل األسمممتاذ متمممولي عيمممد أسممملوب المحاضمممرات المتخصصمممة 

فكمر السياسمي فمي السمودان، وهمم في اإلذاعة حيث كان يسمتعين بقمادة ال
بممالطبع مممن مممذاهب شممتى وأحممزابه مختلفممة. فكممانوا يممأتون إلممى اإلذاعممة، 
وُيلقممممون األحاديممممث السمممماخنة، التممممي تجعممممل المسممممتمعين يتحلقممممون حممممول 
أجهزتهم يتابعونها بكل دقةه واهتمام. وكثيرًا مما كمان المسمتمعون يرسملون 

                                                      
كان متولي عيد هو أول من ابتكر فكرة برنامج أقموال الصمحف باإلذاعمة السمودانية، وهمي  167

 يومنا هذا. التي ما زالت ُتقدم إلى
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ر فممممي تلممممك األحاديممممث آراءهممممم وتعليقمممماتهم إلممممى اإلذاعممممة حممممول ممممما يممممدو 
ٌة مأثورة ومحببة ظمل  يرددهما فمي وكانت لمتولي عيد عبار  والمحاضرات.

تكةةةون إذاعةةةة أم درمةةةان اإلذاعةةةة  أريةةةد أنكمممل مناسمممبةه وحمممين وهمممي  ] 
 . [األولب في الشرق األوسط

وكممممان يضممممع نصممممب عينيممممه أصمممموات اإلذاعممممات الكبيممممرة التممممي 
السممموداني. وهمممو يمممدرك تختمممرق األثيمممر حاملمممة رسمممالة أوطانهممما للمسمممتمع 

تماممممًا أن  شمممعب السمممودان صممماحُب رسمممالةه إنسمممانيةه وتجربمممة أصممميلة فمممي 
صمممراعه ممممع االسمممتعمار المممذي اسمممتمر لسمممنواته طويلمممة، فلمممماذا ال تكمممون 
إذاعتممه هممي القممدوة التممي ُتقممدم الحلممول لكممل أنممواع المشمماكلئ ولممماذا يقممف 

يملممك مممن قمموةه عنممد حممدودم التمنممي والممذكرياتئ ولممماذا ال يسممعى بكممل ممما 
صرار من أجل تحقيق هذه األهداف المشروعةئ  وال

كان متولي عيمد همو الشمخص الوحيمد المذي تقلمد منصمب ممدير 
مرتين في حياته، أوالهما عنمدما تبموأ منصمب اإلدارة بعمد خمروج  اإلذاعة

ممممديرها البريطممماني، والثانيمممة عنمممدما ُعمممين خلفمممًا للصممماغ التممماج حممممد بعمممد 
 . 168اعة انتهاء مدة خدمته باإلذ

وعنممممدما جمممماءت أول حكومممممة وطنيممممة إلممممى كراسممممي الحكممممم فممممي 
السممودان، أصممدر الممرئيس اسممماعيل األزهممري قممرارًا بنقممل األسممتاذ متممولي 

                                                      
 .322أنظر )قائمة الشرف( صفحة  168
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عيمممد منتممممدبًا إلممممى رئاسممممة مجلممممس المممموزراء. وبعممممد أن قضممممى فتممممرًة ليسممممت 
 بالطويلة في الرئاسة، تم نقله إلى وزارة الشئون االجتماعية. 

وزارة الشئون االجتماعية ال تروق له،  وكانت طبيعة العمل في
حيث كان مفروضًا عليه أن يعمل بقسم اإلحصماء، المذي لمم يكمن جمزءًا 
مممن مواهبممه وال مممن اهتماماتممه فممي يممومه مممن األيممام. وعلممى كممل حممال فقممد 
قضمممى فمممي تلمممك الوظيفمممة الفتمممرات األخيمممرة ممممن أياممممه الوظيفيمممة بحكوممممة 

 السودان.
 

 أبو عاقلة يوسف  /3
الرعيل األول لإلذاعيين. وتقلد منصب مدير اإلذاعمة، كان من 

حيث كان ثامن ممديره لهما بعمد الفتمرة الثانيمة ل سمتاذ متمولي عيمد. تخمرج 
في كلية غردون التذكاريمة شمأنه شمأن عبماقرة الموطنيين فمي تلمك الحقبمة. 
وكممممان مممممن المتحممممدثين المفمممموهين الممممذين ملكمممموا ناصممممية الكلممممم إبممممان فتممممرة 

 دراسته بالكلية. 
برز األستاذ أبو عاقلمة يوسمف بمين أقرانمه كأحمد المتحمدثين وقد 

المممذين يجيمممدون اللغتمممين العربيمممة واإلنجليزيمممة. ولمممما كمممان ذلمممك النبممموغ قمممد 
أبمرزه بشمكله واضممح بمين زمالئممه، فقمد تحمدث إليممه فمي أحممد األيمام أسممتاذه 

إننةي أعلةُم أن  لة  ))( الممؤرخ المعمروف وقمال لمه  الدكتور مكي شبيكة)
لمامةاع واسةعاع باللغةات، ولةذا  صوتاع  قوياع رائعاع، ومقدرةع علب الخطابةة، واس
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فةة نني أحسةةر أن  مكانةة  الطبيعةةي هةةو اإلذاعةةة بعةةد التخةةرس مةةن هةةذ  
. رد  أبمو عاقلمة علمى أسمتاذه المدكتور مكمي شمبيكة 169 ((الكلية، فما رأي 

ولكنهةةةا يةةةا أسةةةتاذي إذاعةةةة المسةةةتعمرين، وكلنةةةا نعمةةةل علةةةب ))قمممائاًل  
عتهم ومحةاربتهم ليخرجةةوا مةن بالدنةا فكيةةف يجةو  لةي أن أعمةةل مقةاط
 ورد  الدكتور مكي شبيكة   ((ئبها

إن  هةةةذ  اإلذاعةةةة يمكةةةن أن تكةةةةون أداةع مفيةةةدةع فةةةي أيةةةةدي ))
ولكن ما دام  ،الوطنيين ليقدموا من خاللها ما ينفع الوطن والمواطنين
كةان يعمةل و  -هذا رأي  فأرجو أن تتصةل باألسةتاذ اسةماعيل األ هةري 

واطةةرح عليةةف هةةذ   -أسةةتاذاع لمةةادة الرياضةةيات بكليةةة غةةردون آنةةذا  
 . ((الفكرة لتعرف رأيف في هذا الموضوع

ذهممب أبممو عاقلممة يوسممف إلممى السمميد اسممماعيل األزهممري وطممرح 
الرأي ما رآ  الدكتور ))عليه ما قاله الدكتور مكي شبيكة فقال األزهري  

نةةي أعتقةةد أنةةف آن األواُن  للةةوطنيين أن ينخرطةةوا فةةي سةةل  شةةبيكة، واس
العمةةل الحكةةومي بةةالو ارات المختلفةةة خصوصةةاع الجهةةات ذات التةةأثير 
الواضةةة  كاإلذاعةةةة والتعلةةةيم وغيرهةةةا، ذلةةة  ألن  المرحلةةةة المقبلةةةة هةةةي 

  .((مرحلة تحقي  الحكم الذاتي للسودان
ما أن استمع األستاذ أبمو عاقلمة يوسمف لمذلك الحمديث المشمجع 

حتمممممى اقتنمممممع تماممممممًا بمممممالفكرة التمممممي شمممممغلت تفكيمممممره  ممممممن المممممزعيم األزهمممممري 

                                                      
 م.0995لقاء صحفي أجرته صحيفة اإلنقاذ الوطني، أول يناير  169
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وعشعشمممت فمممي رأسمممه زمانمممًا طممموياًل. وبمجمممرد أن تخمممرج ممممن الكليمممة تقمممدم 
بأوراقمممه لإلذاعمممة طالبمممًا العممممل فيهممما، فمممتم قبولمممه علمممى الفمممور لينضمممم إلمممى 
كوكبة المذيعين. ومنمذ ذلمك اليموم بمدأ يتممرس علمى العممل اإلذاعمي بكمل 

كله لفممتى االنتبمماهى إليممه منممُذ أيامممه األولممى. ضممروبه حتممى أجمماده وأتقنممه بشمم
كمممان قارئمممًا ل خبمممار ومقمممدمًا للبمممرامج وكاتبمممًا للتعليقمممات وواحمممدًا ممممن أجمممرأ 

 الذين أداروا دفة الحوار خلف الميكروفون. 
وبعد انخراطمه فمي العممل اإلذاعمي سمافر إلمى بريطانيما فمي عمام 

كانمت حلممًا راودى  التمي B B Cم، وتدرب بهيئة اإلذاعمة البريطانيمة 0951
كممل اإلذاعيممين مممن أبنمماء جيلممه. وظممل  فممي إنجلتممرا لفتممرةه مممن الممزمن، أتقممن 
فيها كل ضروب العمل اإلذاعمي وفنونمه، ثمم عماد ليواصمل مشمواره المذي 

 قضى فيه معظم أيام الشباب. 
حيمث شمهد ممع  ،170( ُرفاعةةكان مرتع الصبا والطفولة مدينة )

مدينتممه ضممد  حكممم اإلنجليممز، عنممدما أقممران الصممبا انتفاضممة الشممباب فممي 
تظاهر المئاُت أمام السجن رافضمين تسملط الحماكم البريطماني وعنجهيتمه 
بعممد قضممية الخفمماض الفرعمموني فممي مطلممع األربعينيممات. وهممي المواجهممة 
التي قاد المتظاهرين فيها األستاذ المهندس محمود محمد طه. وشمهدت 

( ممممممع ود ار سةةةةةنهممممما )مسممممماجالت أوالد البلمممممد ممممممع اإلنجليمممممز التمممممي قاد
                                                      

رفاعة إحد  مدن إقليم البطانة، وهي تعتبر منارة اإلشعاع العلممي والثقمافي حيمث شمهدت  170
مممن فممتح فممي أيممام االسممتعمار نهضممة تعلمميم المممرأة علممى يممد األسممتاذ بممابكر بممدري الممذي كممان أول 

 م.0913مدرسًة لتعليم البنات في السودان في عام 
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تمرك األسمتاذ أبمو عاقلمة يوسمف  المفتشين البريطانيين واحمدًا تلمو ااخمر.
العمممممل العمممممل اإلذاعممممي وعمممماد إلممممى مدينتممممه رفاعممممة التممممي انطلقممممت منهمممما 
موهبتمممممه اإلذاعيمممممة، وانخمممممرط فمممممي مجمممممال العممممممل الخممممماص المممممذي أملتمممممه 

يهم ضرورات الحياة، شأنه في ذلك شمأن كمل أبنماء الموطن المذين ال ُتنسم
 أضواء الشهرة منابع األهل والعشيرة. 

ورغمًا عن ُبعد الشقة بين العمل الحر والعمل اإلذاعي، إال أنه 
أثبتى كفاءًة نادرة في كال المجالين. وظل  مخلصمًا ألصمدقاء المهنمة ممن 
رجممممال اإلعمممممالم والثقافمممممة طممممموال أياممممممه التممممي قضممممماها بعيمممممدًا عمممممن عمممممالم 

 األضواء والُشهرة. 
م 0991عمممام  ينممماير ألول ممممن شمممهر كمممانون ثمممانيفمممي اليممموم او 

دعته اإلذاعة ليشارك في تقديم احتفماالت المبالد بمذكر  االسمتقالل التمي 
. وقمد شمارك فمي 171أقيمت أمام منزل الزعيم الراحمل اسمماعيل األزهمري 

تقممديم تلممك االحتفمماالت كوكبممة مممن ُقممدامى اإلذاعيممين جنبممًا إلممى جنممب مممع 
 اإلذاعيين الشباب. 
ُحسمممن حمممظ المسمممتمعين ممممن جيمممل الشمممباب أن يكمممون كمممان ممممن 

األسمممتاذ أبمممو عاقلمممة فمممي ذلمممك الصمممباح يمممذيع ممممن النقطمممة اإلذاعيمممة التمممي 
أقيممت أممام المنصمة الرئيسممية عنمد ممدخل منممزل المزعيم األزهمري. فأعمماد 

                                                      
همذه أول ممرة يقممام فيهما االحتفمال بممذكر  االسمتقالل بمنممزل المزعيم األزهمري الممذي رفمع رايممة  171

 م.0956االستقالل في اليوم األول من كانون ثاني يناير 
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للمستمعين سمات اإلذاعي القدير الذي عركته األيام وصقلته التجارب. 
ًة لاللتقمماء بمه وببقيممة اإلذاعيمين القممدامى وانتهزهما الممذيعون الشممباب فرصم

الذين شاركوا في ذلك اليوم، وأبدوا إعجابهم به كأحد اإلذاعيمين القمدامى 
 ذوي الشكيمة والمراس. 

 
 محمد صال  فهمي /4

ال ُيمممذكر األسمممتاذ محممممد صمممالح فهممممي فمممي أروقمممة اإلذاعمممة إال 
كُر إال وتُممذكُر وُيممذكر معممه الحممزم والعممزم والجممرأة والبممأس الشممديد. وال ُيممذ
نسمممميجى وحممممده،  معممممه الفصمممماحُة والحصممممافُة ورصممممانُة اللغممممة. كممممان الرجمممملُ 
 وفريدًا من نوعه بكل ما تحمل هذه الكلمُة من معنى. 

كمممان جسمممورًا فمممي إبمممداء رأيمممه، ال يخشمممى فمممي الحمممق لوممممة الئمممم، 
ولمممذلك كثيمممرًا مممما دخمممل فمممي عمممراكه ممممع ااخمممرين المممذين ال يفعلمممون ذلمممك. 

ل استضممافته اإلذاعممُة فممي أحممد اللقمماءات التممي ُأجريممت وعلممى سممبيل المثمما
معممه بعممد سممنواته طويلممة مممن تقاعممده عممن العمممل، وكممان ذلممك فممي اليمموم 

 م. 0981الثالث من أيلول سبتمبر عام 
وفي رده على سؤاله عن أفضل اإلذاعات تجويدًا للغة العربية، 

هةي إذاعةُة أعظم إذاعٍة ناطقةة باللغةالعربيةة فةي العةالم ))أجاب قمائاًل  
ين فممي اإلذاعممة وفممي أروقممة وزارة الثقافممة مسممؤولوثممارت ثممورة ال ((إسةةرائيل

واإلعالم يومها ممن ذلمك المرد المذي حسمبوه ضمد  سياسمة الدولمة المعاديمة 
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.. واشتاطوا غضمبًا وخوفمًا ممن ذلمك الحمديث الخطيمر المذي 172 إلسرائيل
مزىعُ  اإلدارة أو الموزارة  قد يقود إلى ما ال ُتحمُد عقباه. ولكنُّ ماذا ُيجمدي جى

 مع رجله كاألستاذ محمد صالح فهميئ 
لم ُيحرك ساكنًا ولم يعبأ بما يقوله همذا أو ذاك، فهمو عب مر عمما 
يمراه حقممًا وكفمي. وهممو يعمرف لممماذا صمرح بممذلك المرأي الخطيممر والصممعب 
في تلك المرحلة. فمي الواقمع لمم يكمن الرجمل مواليمًا للصمهيونية، ولمم يكمن 

ولتها، ولكنممه كممان عاشممقًا لكممل مممن يجيممد اللغممة العربيممة مممن المؤيممدين لممد
حتى ولو كان يهوديًا. وهو يحسب أن  ممذيعي راديمو أورشمليم ال يلحنمون 

 في هذه اللغة أبدًا. 
وقمممممد وصمممممل إلمممممى تلمممممك القناعمممممة بعمممممد أن تمممممابع اإلذاعمممممات بكمممممل 
صنوفها وألوانها فأدرك بحاسته اللغوية واإلذاعية أن  اليهود قمد اسمتجلبوا 
أحسممممن متحممممدثي العربيممممة الممممذين ال يلحنممممون فممممي لغممممة الضمممماد، وعينمممموهم 
كممممذيعين فمممي إذاعمممتهم بغمممرض جمممذب المسمممتمعين العمممرب. وهمممو عنمممدما 
يقول تلك الحقيقة، إنما ُيعزي النفس من أخطماء الممذيعين التمي ال تقمو  

 . مهما كانت الظروف ُأذنه على سماعها
اعممممة فممممي كممممان األسممممتاذ محمممممد صممممالح فهمممممي قممممد التحممممق باإلذ

قممد األربعينيممات. وكممان واحممدًا مممن سممتة أشممخاص  النصممف الثمماني مممن عم
يضممممعون هيكممممل البممممرامج، ويحممممررون األخبممممار، ويقرأونهمممما علممممى الهممممواء. 

                                                      
 ر الفكر.أجر  المؤلف هذه المقابلة مع األستاذ محمد صالح فهمي ضمن برنامج حوا 172
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فتمممرس علممى كممل ضممروب العمممل فممي تلممك المرحلممة البمماكرة مممن عمممره. 
وكممان قممد تنقممل فممي المناصممب اإلداريممة إلممى أن وصممل إلممى درجممة مراقممب 

مممدير عاممًا لهمما. وعنمدما تقلممد منصمب المممدير العممام  ثمم 173عمام اإلذاعممة 
كانت اإلذاعة كلها قمد وقفمت علمى أُهبمة االسمتعداد، ألنمه كمان مهيبمًا فمي 

 كل شيء، وال يقبل اللف والدوران. 
كممان يهابممه كممل مممن يقابلممه بممين الممممرات ألنممه كممان يحمممل معممه 

ضي هللا سوطًا طوياًل وعصًا غليظة تيمنًا بالخليفة عمر ابن الخطاب ر 
عنه. وكان ال يتوانى في ضرب من يخطئ فمي اللغمة مهمما كمان شمأنه. 
كمان غرامممه باللغممة العربيممة قممد وصممل إلممى حممد اإلدمممان. فكممان يقممول لكممل 

 من معه  
. ولحبمممه للعربيمممة ((إن  اللغةةةة العربيةةةَة ذكةةةري ال ُيتقنهةةةا إال ذكةةةر))

 سممميدع، وتراثهمما أطلممق علممى أبنائممه أسممماًء مممن الحقممبم الخمموالي فسماهم
، ُأثيلة، والمعازة. رمبُّ يكى ، معدم نُّ جى ، ذو دى ، صخر، خب ابُّ  طىل 

كممان محمممد صممالح فهمممي يترسممم خطمما العممرب الُقممدامى فممي كممل 
نمما كمان همذا السملوك نابعمًا  حركاته وسكناته. ولمم ينبمع ذلمك ممن فمراغ، وال

( المذي كمان همو الشيخ الطيةر السةراسمن تأثره الشديد بأستاذه الراحل )
                                                      

منصممب مراقممب اإلذاعممة مممن المناصممب التممي الزمممت تمماريع اإلذاعممة منممذ الخمسممينيات، ثممم  173
ألغممي فيمممما بعممد ليكمممون المممدير العمممام هممو السممملطة القياديممة فمممي اإلذاعممة. ثمممم عممادت اإلذاعمممة فمممي 
منتصممف السممبعينيات إلعممادة اسممم مراقممب اإلذاعممة ليطلممق علممى كممل موظممف يقمموم بممإدارة األعبمماء 

 اليومية بداًل من المدير العام الذي ينتهي دوامه اليومي بعد الرابعة مساًء. المسائية
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. إلتقمممماه فممممي عممممام  ااخممممر بيممممانُّ عربيممممًا ُقحممممًا شمممماردًا مممممن وديممممانم عممممبُّسه وذم
م، وأحب مجالسه األُدبىيُّة التي كانت تضم فطاحلة األدباء أمثمال 0941

صممالح عبممد القممادر واسممماعيل األزهممري وحسممين الكممد والهممادي أبممو بكممر 
وغيمممرهم وغيمممرهم ممممن أبنممماء أم درممممان الممممولعين بممماألدب وفنمممون العربيمممة 

وكان ل ستاذ محممد صمالح فهممي ولمٌع  لقريض ومراجع الُتراث.السيما ا
آخر هو تربيمة الكمالب. حيمث كمان يحمتفظ بسمبعة كمالب ممن أشمرس مما 
رأت أم درممان فممي تاريخهمما. وفممي يممومه ممن األيممام غضممب علممى العمماملين 
في اإلذاعة، فأحضر كالبه السبعة ودخل بها اإلذاعمة فاحتلهما لسماعاته 

 طويلة.
ٌد ممممن دخمممول المبنمممى ألن  كمممالب األسمممتاذ محممممد لممم يمممتمكن أحممم 

صممممالح فهمممممي كانممممت كاألسممممود تشممممُب فممممي وجممممه كممممل مممممن يجممممرؤ علممممى 
إغضمماب سمميدها المخلممص. ولممم يعتممرض أحممٌد علممى ذلممك االحممتالل، ألن  

 الجميع كانوا يحبون الرجل ويهابونه بقدر تلك المحبة. 
جممماءت حكومممممة العقيممممد جعفممممر نميممممري للسمممملطة فممممي أيممممار مممممايو 

م ووجممممدت األسممممتاذ محمممممد صممممالح فهمممممي مممممديرًا عامممممًا لإلذاعممممة. 0969
والخممتالف رؤيممة القممادة العسممكريين مممع منحمماه الفكممري واإلداري والعملممي 
فقمممد أصمممدروا قممممرارًا بإعفائمممه ممممن منصممممبه، فحمممز  ذلمممك فممممي نفسمممه كثيممممرًا، 
واعتبره ظلمًا والهانًة له ولجيله من عباقرة العمل اإلذاعي. ولكن  اإلذاعمة 

تعلمممت الوفمماء منممه ومممن أمثالممه لممم تتركممه فريسممًة للخمممول والتقوقممع التممي 
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بممين جممدران المنممزل، فقممد اسممتدعته ورجتممه أن يظممل  بممين أروقتهمما عمماماًل 
عماد األسمتاذ محممد  وفاعاًل كما كان في الماضي ملء السممع والبصمر.
نمممما  صمممالح فهممممي إلمممى اإلذاعمممة. ولكمممن ال ليتربمممع علمممى كرسمممي القيمممادة وال

لمميس ذلممك  .174نع أجيممال المسممتقبل مممن اإلذاعيممين الجممدد ليسممهم فممي صمم
نما كان يقوم بتصحيح نشرات األخبار الرئيسية التي ال تدخل  فحسب وال
األسمممتديو إن لمممم تممممر عليمممه. فكمممان ُيشممميع الممممرح والسمممرور داخمممل مكتمممب 
األخبمممار طممموال سممماعات إعمممداد النشمممرة. وظمممل  يحكمممي ألجيمممال اإلذاعيمممين 

ضممها فممي اإلذاعمممة طمموال مسمميرتها، وكمممان الجممدد عممن التجممارب التمممي خا
 متحدثًا لبقًا ال تمل  ااذان سماعه. 

 
 البروفيسور علي محمد شمو /5

( بغمممرب النهةةةوداألسمممتاذ علمممي محممممد شممممو ممممن مواليمممد مدينمممة )
كردفممان. تلممك المدينممة الوادعممة التممي تضممج بممالفرح والترحمماب بالضمميوف، 

ب الخضممراء. خممرج وترفممل فممي كثبممان الرمممال الناعمممة خلممف جبممال حيممدو 
من مدينة النهود كأي فتًى يبحث عن ذاته في خضم الحياة، وكان زاده 
عقمممممماًل مسممممممتنيرًا وطموحممممممًا ال يدانيممممممه طممممممموح. كانممممممت أسممممممرته كلهمممممما مممممممن 
المسمتميتين فممي همو  المموطن البتمول. وهممم ممن المنتمممين لالتحماديين أيممام 

                                                      
الشممخص الممذي أعمماده للعمممل هممو محمممد خمموجلي صممالحين، حيممث تعاقممد معممه علممى تممدريب  174

 المذيعين الجدد على فنون العمل اإلذاعي خصوصًا قراءة نشرات األخبار والبرامج المكتوبة.
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تحت أن كانت الساحة السياسية تضج بالحديث حول استقالل السودان 
رايمممات االتحممماد ممممع مصمممر أو االسمممتقالل التمممام. ولكنمممه لمممم تمممُرق لمممه تلمممك 
نمما نحما منحمًى آخمر  االتجاهمات التمي انتهجهما كثيمٌر ممن شمباب جيلمه، وال

 كان يحس بأنه األقرب إلى ميوله ونزعاته الفطرية. 
انخرط في حركمة الشمباب اإلسمالمي المذين كمانوا يمثلمون يومهما 

ر التقليدي. ودعم ذلك التوجه كون األسمتاذ حركة التحرر من إسار الفك
دار علمي شممو قممد سمافر فمي أيممام الشمباب إلمى مصممر لينهمل ممن معممين )

( باألزهر الشريف. فنال منها أرفمع المدرجات العلميمة، ولمما كانمت العلوم
لغممممة العلممممم بمممماألزهر هممممي العربيممممُة الفصممممحى، فقممممد أتقنهمممما وأصممممبح ممممممن 

اعممي الممذي بممدأه مممن إذاعممة ركممن أسمماطينها بعممد انخراطممه فممي العمممل اإلذ
 السودان بالقاهرة. 

وجاء للسودان أيام الحكم البريطاني فالتحق باإلذاعة السمودانية 
كأحد مذيعيها الرئيسيين. ولما لم يكن للغة اإلنجليزيمة مجماٌل فمي كليمات 
األزهمممر الشمممريف، فقمممد انكمممب األسمممتاذ علمممي شممممو بعصممماميته المعهمممودة 

لممذاتي، فممأتقن اللغممة اإلنجليزيممة إتقممان أهلهمما، وصممبره الشممديد علممى الممتعلم ا
وأصممبح مممن أكثممر المجممودين لهمما بممين اإلعالميممين السمميما أهممل اإلذاعممة 

 والتلفزيون. 
نما كمان نتيجمة الطمموح التميز ولم يكن ذلك  قد نبع من فراغ، وال

الدفاق الذي م  جوانحه طوال حياته. فقرر أن يكون رقمًا صحيحًا في 
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األستاذ علي شمو فمي سملك العممل اإلذاعمي حتمى  خارطة الوطن. ترقى
كانمت شخصميته القويمة وأسملوبه . 175وصل إلى أرفع الدرجات الوظيفية 

العميممممق فممممي معالجممممة األمممممور مممممدعاًة ألن يظممممل  لسممممنواته طويلممممة مممممديرًا 
للتلفزيون. ولم تظهر على السمطح مشمكلٌة إال وبمادر بحلهما علمى الفمور، 

ين بالقصممممر مسممممؤولديره خمممماص ممممن النسمممبًة لممممما كمممان يتمتممممع بممممه ممممن تقمممم
 الجمهوري ووزارة اإلستعالمات وبقية مرافق الدولة. 

كمان همذا األسملوب سمالحًا ذا حممدين، حيمث إنمه رغمم النجاحممات 
التممي حققهمما بممالتلفزيون، إال أن  الممبعض قممد اتهمممه بأنممه كممان يممدير جهمماز 

 Systemالتلفزيممون بشخصمميته القويممة ولمميس بوضممع نظممامه دقيممق للعمممل 
يساعد من يأتي بعده إلدارة هذا الجهماز الحسماس. ولمذلك فهمم يحسمبون 
لفمموُه نظاممممًا  أنممه عنممدما تممرك العمممل فممي إدارة التلفزيمممون لممم يجممد الممذين خى

 واضحًا يسيرون عليه. 
ورغمممم همممذا االتهمممام المممذي تبنممماه بعمممض زمالئمممه القمممدامى، إال أن  

ه الواضمحة علمى واقع األمر يقول إن  األستاذ علي شمو قد ترك بصممات
 خارطة العمل التلفزيوني بالسودان طوال سنوات البداية وما تالها.

در رئممميس الجمهوريمممة قمممرارًا عي نمممه فمممي منتصمممف السمممبعينات أصممم
بموجبه أمينًا عامًا لوزارة الشباب والرياضة. وكان ذلمك المنصمب يعمادل 
فممي السمملك المموظيفي منصممب وكيممل المموزارة. وكممان ذلممك القممرار قممد صممدر 

                                                      
 م.0962ب اإلذاعة ثم مديرًا للتلفزيون الذي نشأ في عام ُعين علي شمو نائبًا لمراق 175



-412- 

ديرًا لجهمموده الخالقممة فممي مجممال العمممل الرياضممي. حيممث نشممأ األسممتاذ تقمم
علممي شمممو محبممًا للرياضممة بشممتى ضممروبها. وظممل  يمارسممها طمموال عمممره 
خصوصًا لعبته المفضلة كرة القدم. ولم يُطل عممُر أحمده ممن الرياضميين 
كممما طممال عمممُر علممي شمممو فممي المالعممب، حيممث إنممه ظممل  مواظبممًا علممى 

ايمممة التمممي مممما ضمممارعتها لديمممه إال هوايمممة اإلعمممالم المممذي ممارسمممة همممذه الهو 
 صار مهنًة له. 

وقد احتفظ األستاذ علي شمو بصمداقاته حميممةه وقويمة ممع كمل 
داريممي األنديممة الكبممر  فممي السممودان ألنممه واحممٌد مممنهم تممرك  .الرياضمميين وال

األستاذ علي شمو السودان وتوجه إلمى دولمة اإلممارات العربيمة المتحمدة، 
مستشممارًا إعالميممًا للحكومممة. وكممان ذلممك المنصممب الرفيممع قممد حيممث ُعممين 

 مكنه من خلق عالقاته أوثق مع صناع القرار في دول الخليج العربية. 
وظهمرت مواهبممه اإلعالميمة السمميما فممي معالجمة قضممايا اإلعممالم 

. وعنمدما Satalite الحديث الذي فرض نفسه بعد ثمورة األقممار الصمناعية
ول العربيمة أسمهم األسمتاذ علمي شممو فمي إنشمائه أنشئ اتحاد إذاعات المد

. وقمماد حركممًة نشممطة وسممط اإلعالميممين 176إسممهامًا فمماعاًل باسممم السممودان 
العمممرب والقمممادة السياسممميين، ممممما تتممموج بعقمممد االجتمممماع التأسيسمممي لمممذلك 

                                                      
م 0967كممان إنشمماء اتحمماد اإلذاعمممات العربيممة بإيعمماز مممن ممممؤتمر بنممزرت فممي تممونس عمممام  176

عقمممب النكسمممة التمممي ُمنيمممت بهممما الجيممموش العربيمممة أممممام القممموات االسمممرائيلية، حيمممث قمممرر العمممرب 
إنشمماء القنمموات اإلعالميممة القويممة فممي مجتمعممين فممي ذلممك المممؤتمر أن يتصممدوا لتحممديات العصممر ب

 مواجهة الصهاينة والغرب. وتقرر وفقًا لذلك إنشاء اتحاد إذاعات الدول العربية.
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فمي  م.0969االتحاد بالخرطوم في التاسمع ممن شمهر ُشمباط فبرايمر عمام 
لميمممة وبيممموت الخبمممرة اإلعالميمممة ُتجمممري تلمممك األثنممماء كانمممت الشمممركات العا

اتصمماالتها ممممع حكومممات ومؤسسمممات العمممالم العربممي اإلعالميمممة لتصمممميم 
قمره عربي لالتصاالت بعد موافقة اليونسكو التي قامت بإجراء دراسمات 

( إدوارد كلومةةةةةان) ين هممممموالسمممممويديأحمممممد الخبمممممراء الجمممممدو  عليمممممه بقيمممممادة 
Edward Kloman . 

ذين انخرطممموا فمممي همممذا المشمممروع كمممان علمممي شممممو ممممن أوائمممل الممم
م فمي ممؤتمر 0970الكبير من اإلعالميمين العمرب. وقمد شمارك فمي عمام 

جنيمف حممول األقمممار الصممناعية. فتقممدم بطلمب للمممؤتمر إنابممًة عممن الممدول 
العربيمممممة كمممممان فحمممممواه حجمممممز ممممممدار فضمممممائي للقممممممر الصمممممناعي العربمممممي 

 م. 0985المرتقب، والذي ُأطلق في عام 
ومي أبعممادًا أخممر  فممي شخصممية األسممتاذ أظهممر ذلممك الجهممد القمم

. وفممي 177علممي شمممو المولعممة بكممل ممما هممو جديممد فممي عممالم االتصمماالت 
تلممك الفتممرة كانممت حكومممة السممودان تفكممر فممي إعممالن تعممديله وزاري يشمممل 

ة، فأصمدر رئميس الجمهوريمة قمرارًا تمم  المهممعمددًا ممن الموزارات المركزيمة 
واإلعالم. عاد علمي شممو لثقافة بموجبه تعيين األستاذ علي شمو وزيرًا ل

يات مسمؤولإلى السودان بعمد ذلمك القمرار، تاركمًا كمل األعبماء الجسميمة وال

                                                      
ُعممين األسممتاذ علممي شمممو مستشممارًا ضمممن عممدد قليممل مممن العممرب الممذين عينمموا كمستشممارين  177

 .ARABSATللقمر الصناعي العربي 
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الخطيممرة خلفممه، ولكنممه اشممترط أن يكممون علممى اتصمماله بممما بممدأه فممي ذلممك 
المضمممار الممذي يعتقممد أنممه أكبممر مممن أي وزارة أو درجممةه وظيفيممة. وتقلممد 

عفر نميري، وأصبح الناطق منصب وزير الثقافة واإلعالم في حكومة ج
الرسممي باسمم الحكوممة طموال فتمرة توليمه ذلمك المنصمب. كانمت متاهممات 
السياسممة أعقمممد ممممن أن يرتضممميها شخصمممه الممذي ُجبمممل علمممى حمممب العممممل 
الخممالق، ولممذلك كممان كثيممرًا ممما يضمميق بتممدخالت ُصممناع القممرار السياسممي 

ممن علمي في شئون وزارتمه التمي ال يحسمُب أحمٌد أنمه أقمدر علمى معرفتهما 
شمو. وأحس  كأن  هذا المنصب قد سلبه بعضًا ممن أريحيمة التعاممل ممع 

 األمور. 
مكتممب المموزارة فممي أحممد التعممديالت  ومثلممه مثممل رفاقممه خممرج مممن

في سلك العمل العام بعد أن قرر اعتزال السياسمة  الوزارية ولكنه انخرط
ة الحكمم إلى األبد. ولكن يبدو أن الظروف التمي ممر  بهما الموطن بعمد فتمر 

الليبرالي قمد جعلتمه يعمدل عمن القمرار، حيمث عماد إلمى كرسمي الموزارة ممرًة 
 أخر . 

م تم تعيين األستاذ 0989ففي الرابع من شهر تموز يوليو عام 
علممي شمممو وزيممرًا للثقافممة واإلعممالم فممي أول تكمموينه وزاري أعلنتممه حكومممة 

يونيمو ممن اإلنقاذ الموطني بعمد مجيئهما للسملطة فمي الثالثمين ممن حزيمران 
نفمس العممام. ومممرًة أخمر  وجممد نفسممه رهممين القمرار السياسممي. وبممدأ نشمماطه 
مع وزارة الثقافة واإلعالم تساعده خبرته الواسمعة فمي مجمال االتصماالت 
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ممد  فيهمما مممن معلومممات.  التممي لممم ينقطممع عممن دراسممتها ومطالعممة كممل ممما يجم
صمميته فهوايمُة االطمالع ظلمت تالزممه منمذ الصمبا، وهمي التمي أكسمبته شخ

المتميمممزة التمممي ُيشممماُر إليهممما كلمممما دار الحمممديث عمممن الثقافمممة واإلعمممالم فمممي 
السودان. ومثلمه مثمل غيمره غمادر كرسمي الموزارة ممرًة أخمر  ليعمود للعممل 
العممام. كممان الكثيممُر مممن اللغممط يممدور فممي الشممارع حممول خالفاتممه مممع قيممادة 
 مجلمس الثممورة ممممثاًل فممي شخصممية العميمد سممليمان محمممد سممليمان عضممو

 مجلس قيادة الثورة ورئيس لجنة اإلعالم التابعة للمجلس. 
دار هممممٌس حمممول رفمممض األسمممتاذ علمممي شممممو لتمممدخالت بعمممض 
الشباب الذين كانوا يعاونونه في تسيير أعباء الوزارة السيما مدير مكتبه 
واألممين العمام لمموزارة الثقافمة. ولكممن بمدا أن  همذا اللغممط لمم يغيممر شميئًا مممن 

تعيينممه عضمموًا فممي البرلمممان  ة، حيممث سممرعان ممما تممم  موقفممه فممي المشممارك
( فقبل التكليف وانخرط في العممل السياسمي المجلس الوطني االنتقالي)

 من مقاعده المباشرة هذه المرة.
ورغمممممًا عممممن تقلممممد األسممممتاذ علممممي شمممممو العديممممدى مممممن المناصممممب 
 التنفيذية والسياسية داخل وخارج السودان، إال أن  عطاءه كممذيع بإذاعمة
أم درمان ظل  هو األبقى واألخلد، لما لإلذاعة من بريق، ولما قدمه من 
عطمماءه جزيممل فممي فتممرةه ُتعتبممُر مممن أهممم وأثممر  فتممرات اإلذاعممة، وهممي فتممرة 

ومممن  تكمموين الممذات السممودانية األصمميلة بعممد سممنوات االسممتعمار الطويلممة.
انممت األشممياء الطريفممة التممي كانممت تحممدُث فممي اإلذاعممة القديمممة أيممام أن ك



-416- 

معظممم الممممواد ُتقممدم علمممى الهممواء مباشمممرًة، أن  األسممتاذ علمممي شمممو والمممذي 
كمممان ممممن أشمممهر الممممذيعين وقتهممما كمممان بعمممد أن ُيقمممدم الفنمممان للمسمممتمعين 
يرجممع قلممياًل مممن الميكروفممون وينخممرط فممي ُجوقممة الشمميالين ليغنممي ويممذوب 
ء مممن المتعممة والنشمموة. فهممو مغممرٌم حتممى الثمالممة بفممن الغنمماء، السمميما غنمما
 الحقيبة، الذي قدمه من خالل برنامج حقيبة الفن لسنوات عديدة. 

وفممممي أواخممممر عقممممد التسممممعينيات مممممن القممممرن العشممممرين المنصممممرم 
انخمممرط األسمممتاذ علمممي شممممو فمممي سممملك التمممدريس الجمممامعي حيمممث أصمممبح 
يدرس مادة اإلعالم الدولي بعدد ممن كليمات وأقسمام اإلعمالم بالجامعمات 

أم درممممان اإلسمممالمية درجمممة األسمممتاذية  السمممودانية، حتمممى منحتمممه جامعمممة
Professor .في اإلعالم تقديرًا لهذا الجهد 
 

 الصاغ التاس حمد  /6
كان الصاغ التاج حمد أول وآخر عسكري يتقلمد منصمب ممدير 
عممممام اإلذاعممممة السممممودانية. فهممممو خممممامس مممممدير مممممر  عليهمممما عنممممدما عينممممه 

نمموفمبر  07( رئمميس المجلممس العسممكري لحكومممة الفريةة  إبةةراهيم عبةةود)
دخمممل التممماج حممممد اإلذاعمممة ممممن بوابمممة  .178م فمممي همممذا المنصمممب 0958

م. لممذا فقممد حمممل معممه كممل 0960اإلدارة، وكممان ذلممك فممي منتصممف عممام 

                                                      
مة األولى التي عينت عددًا كبيرًا من ضمباط كانت حكومة الفريق إبراهيم عبود هي الحكو  178

 الجيش كإداريين في بعض المؤسسات غير العسكرية.
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بداع الفنان وحنكة القائد الذي ترك بصماته الواضمحة  انضباط الجيش وال
في خارطة العمل اإلذاعي. وبدأ عطاؤه الفعلي في هذا المضمار بأكبر 

ذاعة إلحاحًا وهي قضية اإلرسال. حيث كان يدرك قبمل مجيئمه هموم اإل
لإلذاعممممة أن  ضممممعف اإلرسممممال هممممو المقبممممرة الحقيقيممممة إلبممممداع اإلذاعيممممين. 
ولممممذلك كممممان جممممل  اهتمامممممه منصممممبًا علممممى ذلممممك األمممممر حتممممى تحقممممق لممممه 
االنتصممار. حيممث اسممتجلبت اإلذاعممة فممي عهممده أفضممل المعممدات الحديثممة 

رسممال سمموبا. وبممذلك وصممل صمموت اإلذاعممة لتقويممة اإلرسممال مممن محطممة إ
 ألول مرة إلى كل بقاع السودان، شرقًا وغربًا شمااًل وجنوبًا. 

ولمممد الصممماغ التممماج حممممد فمممي مدينمممة أم درممممان، فمممي شمممهر آذار 
وبعد تخرجه  .م0953م، والتحق بالكلية الحربية عام 0934مارس عام 
الح م عمممممل بسممممالح الهجانمممة بمدينممممة األبمممميض، ثممممم بسمممم0954فمممي عممممام 

اإلشارة، الذي ساعده كثيرًا فيما بعد عند دخوله اإلذاعة. وذلك بما وفمره 
 له من خبرات فنية وعلمية في مجال االتصاالت. 

بعد ذلك ُعين مديرًا تنفيذيًا لمكتب وكيل االستعالمات والعممل. 
سممافر إلممى الواليممات المتحممدة، وحصممل منهمما علممى درجممة الماجسممتير فممي 

إدارة األجهةةةةةة ة اإلذاعيةةةةةةة روحتممممممه حممممممول )اإلعممممممالم، حيممممممث كانممممممت أط
(. عممماد ممممرًة أخمممر  إلمممى الواليمممات المتحمممدة، بغمممرض إكممممال والتلف يونيةةةة

دراسته العسكرية بواليمة تكسماس فمي دورة القمادة واألركمان. ثمم ُعمين عمام 
 (. قائداع للكليةم نائبًا لقائد الكلية الحربية بأم درمان، وبعد ذلك )0967
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اج حممممد قائمممدًا لحاميمممة الخرطممموم م أصمممبح التممم0969وفمممي عمممام 
العسممكرية، ثممم  فممي مطلممع السممبعينات تممم  تعيينممه قائممدًا لمنطقممة القضممارف 
العسكرية. وفي كل تلك الوحدات والقيادات التي عممل بهما كمان الجميمع 
ضباطًا وجنمودًا يتعماملون معمه كمأخ وصمديق قبمل أن يكمون قائمدًا محنكمًا 

صممعبة. وهممذه الممذكر  لممم تممزل ماثلممًة وعسممكريًا جسممورًا فممي أداء المهممام ال
 .على مر السنواتأمام كل رفقاء السالح الذين زاملوه 

دخمممل التممماج حممممد إذاعمممة أم درممممان، وكمممان بهممما عمممدٌد ممممن ألممممع 
نجممموم العممممل اإلذاعمممي، حيمممث كمممان مراقمممب اإلذاعمممة آنمممذاك همممو األسمممتاذ 
اإلذاعممي محمممد صممالح فهمممي الممذي كممان السمماعد األيمممن لممه كمممديره قممادمه 

ن خارج المؤسسة اإلذاعيمة. فعاونمه علمى حسمم كثيمره ممن األممور التمي م
 كانت تحتاج إلى قوة اتخاذ القرار. 

ممتمممازة ممممن اإلذاعيمممين فمممي تلمممك  كانمممت اإلذاعمممة تحفمممل بكوكبمممةه 
الفتمممرة علمممى رأسمممهم األسمممتاذ علمممي شممممو نائمممب مراقمممب اإلذاعمممة، ومحممممد 

قسمممممم العبيمممممد مراقمممممب األسمممممتديوهات ومحممممممد خممممموجلي صمممممالحين رئممممميس 
البمممرامج، وعبمممد المممرحمن اليممماس مراقمممب قسمممم األحاديمممث، ومحممممود أبمممارو 
رئميس قسمم االلتقماط، وأحممد الزبيمر رئميس قسمم األخبمار والمهنمدس علممي 
مممممي  ن م عبمممممد القمممممادر رئممممميس اإلدارة الهندسمممممية، واإلذاعيمممممين يمممممس حسمممممن مىعى
والمبمممارك إبممممراهيم وصممممالح محمممممد صممممالح وحلمممممي إبممممراهيم ومحمممممد خيممممر 

لممممرحمن زيمممماد الممممذي انتقممممل فيممممما بعممممد إلممممى إذاعممممة صمممموت عثمممممان وعبممممد ا
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نممموفمبر بقيمممادة الفريمممق إبمممراهيم عبمممود  07أمريكممما. كانمممت سياسمممة حكوممممة 
( فعمممل التمماج حمممد علممى احكمةةوا علينةةا بأعمالنةةاتطممرح شممعارًا يقممول  )

تطبيمممق ذلمممك الشمممعار المممذي صمممار لمممه مبمممدًأ فمممي حياتمممه. وقمممد كمممان ممممن 
تممممي جمممماءت مممممن صممممفوف القممممموات المقممممربين لقيممممادة الجمممميش والسمممملطة ال

خالصمممًا ودأبمممًا شمممديدًا علمممى  المسممملحة. وممممن خمممالل ذلمممك أظهمممر تفانيمممًا وال
  .179العمل، شهد به زمالء المرحلة الذين عملوا معه باإلذاعة 

يممرون فممي التمماج حمممد عسممكريًا فممي ثيممماب  كممان زمممالء المهنممةو 
فنممان أو فنانممًا فممي ثيمماب عسممكري. فقممد صممقلته خبرتممه العسممكرية، وتعلممم 
منهمما االنضممباط والدقممة فممي أداء كممل شمميء، حتممى تفمموق علممى كثيممره مممن 
زمالئممه القممدامى والجممدد. ونتيجممًة لممذلك كلممه تقلممد أرفممع المناصممب، وترقممى 

 في سلك العمل العسكري حتى أصبح قائدًا للكلية الحربية. 
 

 محمد خوجلي صالحين /1
فممي أوائممل الخمسممينات كممان الفتممى الطممموح غارقممًا بممين أضممابير 

كتمممب فمممي مدينمممة القممماهرة العريقمممة، يقضمممي سممماعات الليمممل والنهمممار بمممين ال
سطورها ليحرز مركمزًا متقمدمًا بمين أقرانمه. وكمان بيمنهم صمديقه الصمدوق 
وأستاذه الذي كان يحثه على العلم واالجتهاد كلمما وجمد إلمى ذلمك سمبياًل 

                                                      
أكىد  هذه المعلومات عن األستاذ التاج حمد للمؤلف األستاذ أبو عاقلة يوسف عندما عمل  179

 ري.معه في النقطة اإلذاعية الرئيسية في يوم االستقالل الذي ُأقيم بمنزل الزعيم إسماعيل األزه
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( الذي كان يدرس فمي دار العلموم بماألزهر أحمد التجاني عمرالدكتور )
يف. وكممان الطالممب محمممد خمموجلي صممالحين وفيممًا لصممديقه وأسممتاذه الشممر 

التجاني الذي ما سنحت له الفرصة إال وقاده إلى الخير العمميم. وأكممل 
األسمممتاذ صمممالحين فترتمممه الدراسمممية بجمهوريمممة مصمممر، ثمممم عممماد ليواصمممل 
مشممواره الجممامعي بجامعممة القمماهرة بممالخرطوم. وكممان هممو  اإلذاعممة يجممري 

 في دمه. 
عممًا بأسمملوب األسممتاذين الجليلممين الممذين سممبقاه فممي هممذا كممان مول

المجمممال وهمممما علمممي شممممو وأبمممو عاقلمممة يوسمممف. فتقمممدم للعممممل اإلذاعمممي. 
وسرعان ما أجيز صوته بدرجة االمتياز. ومن يومهما أحمس أهمل الثقافمة 
واإلعالم أنهم قد وجدوا الصوت الذي يفتقرون إليه والرجمل المذي يحممل 

 السودان المختلفة.رسالة اإلعالم إلى بقاع 
لممممم يممممدخل اإلذاعممممة صمممموٌت أقممممو  مممممن صمممموت األسممممتاذ محمممممد 
خوجلي صالحين إلى اليوم. ولم ُيخلص أحٌد ممن أبنماء اإلذاعمة لهما كمما 

كمان مهتممًا طموال السمنوات التمي قضماها باإلذاعمة  .أخلص لها صالحين
 بفنون اللغة العربية، التي ال يقبُل أن يلحنى فيها أحد. 

تخطممى كمل زمممالء  فممي تنماول أمممور اإلذاعمة، ولمذاوكمان جسمورًا 
المهنممة حتممى بعممض الممذين سممبقوه إلممى السمملك المموظيفي. وكممان أول مممن 
تقلممد  منصممب كبيممر المممذيعين بالسممودان. وقممد أسممس قسممم المممذيعين علممى 
أسمماسه مممن القمموة والمتانممة التممي لممم يكممن يتالعممُب فيهمما أحممد، ولممم يممرضى 
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الفتممممرة التممممي تممممولى فيهمممما األسممممتاذ وطمممموال  تطبيقهمممما يومممممًا.التهمممماون فممممي 
صالحين منصب كبير المذيعين كان يمتحن المتقدمين للعمل اإلذاعمي، 
وُيجيز أصواتهم، ويقوم بتدريبهم، ثم إجازتهم بعد ذلك لدخول األستديو. 
نما يظل ُيتمابع الصموت  وال ينتهي األمر عنده بحدود دخول األستديو، وال

قويم والنقد حتمى يشمب عمن الطموق. الجديد في كل مراحله، ويالحقه بالت
وتشممهد جميممع أجيممال اإلذاعممين علممى أن األسممتاذ صممالحين هممو أول مممن 
صممنع النجوميمممة الحقيقيمممة للمممذيع بالسمممودان، ذلمممك ألنممه كمممان متفمممردًا فمممي 
أسلوبه الذي لم ُيقلد فيه أحدًا حتى األسماتذة المذين عل مموه أو المذين كمان 

 معجبًا بهم. 
ت، والبمرامج الثقافيمة، والبمرامج الدينيمة، كان يقدم بمرامج المنوعما

ويدير الحوارات ممع المطمربين وممع الشمعراء وممع الساسمة وممع المثقفمين 
والشممممعبيين، ويقممممرأ نشممممرات األخبممممار، ويفتممممتح اإلذاعممممة ويختتمهمممما، وينقممممل 
اإلذاعمممممات الخارجيمممممة، ويمممممدرب المبتمممممدئين ممممممن الممممممذيعين، ويمممممؤم النممممماس 

 للصالة. 
ن العممممارف الحصمممميف وفممممي تجممممرده كممممل ذلممممك كممممان يؤديممممه بإتقمممما

ونكمممران ذات يحسمممده عليمممه حتمممى أقمممرب األقمممربين ممممن المممذين ال يقمممدرون 
علمممى فعمممل مممما يفعمممل صمممالحين. ولمممما كمممان صمممالحين همممو الممممذيع األول 

اختيمر ليكمون أول ممن يفتمتح تلفزيمون  بالسودان أثناء عملمه باإلذاعمة فقمد
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وممن يومهما  .180م 0963عام  السودان كقاروه ل خبار عند تأسيسه في
كثيرًا ما يطل  كان صالحين ظل يعمل باإلذاعة والتلفزيون على السواء. 

شاشة التلفزيون فيقرأ األخبار ممن المذاكرة بمدون الرجموع إلمى الورقمة  عبر
إال لمامممًا، وكأنمممه قمممد سممبق جهممماز البممماروميتر الممذي يسمممتخدمه الممممذيعون 

  ع إلى الورق.اان فيظهر المذيع وكأنه يقرأ من ذاكرته دون الرجو 
وطممموال أكثمممر ممممن ثالثمممين عاممممًا ظمممل  صمممالحين يمسمممك بمممالراديو 
الصممغير فممي يممده نائمممًا أو قائمممًا، مسممافرًا أو مقيمممًا، يتممابع كممل ممما يخممرج 
مممن المممايكروفون، ويرصممد األخطمماء بدقممةه فائقممة ومهممارة متناهيممة. وظممل  

فممما أن يلتقممي يتمتممع بممذاكرةه فريممدةه مممن نوعهمما ال تفوتممه شمماردٌة وال واردة. 
بالممممذيع المممذي أخطمممأ حتمممى يبمممادره بمممذكر الخطمممأ المممذي ارتكبمممه ويحمممدد لمممه 

 الوقت الذي أخطأ فيه باليوم والساعة والدقيقة. 
وظلت هذه الميزة النادرة مصاحبًة لصمالحين حتمى بعمد أن تبموأ 
نممما يسممتدعي إليممه مممن  منصممب المموزير. لممم يكتممف يومممًا برصممد الخطممأ، وال

ه، وينبهمه إلمى خطئمه ثمم يعلممه الصمواب حتمى ال يخطئ أيًا كانت مكانتم
يقع فيه مرًة أخمر . كمل ذلمك يفعلمه صمالحين ممن ذاكرتمه ولمم يمنسى يوممًا 
خطًأ ارتكبه شمخٌص فمي الممايكروفون مهمما طمال األممد. وفمي كثيمره ممن 
األحيان كان ينزل بنفسمه ممن المكتمب إلمى أسمتوديو البمث المباشمر أثنماء 

                                                      
كممان أول مممن عمممل بممالتلفزيون فممي يمموم االفتتمماح إلممى جانممب صممالحين هممو األسممتاذ حمممدي  180

 بدر الدين.
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أو يحاسمممب ممممذيعًا علمممى خطمممأ نحممموي أو قمممراءة األخبمممار ليصمممحح خطمممًأ 
خطمممممأ فمممممي النطمممممق أو المعلوممممممة، فهمممممو ال يملمممممك صمممممبرًا علمممممى أخطممممماء 

 المايكرفون. 
وأصمممممممبح صمممممممالحين نائبمممممممًا لممممممممدير عمممممممام اإلذاعمممممممة فمممممممي أوائمممممممل 

العديمممد ممممن المناصمممب اإلداريمممة فيهممما. وطممموال  السمممبعينات، بعمممد أن تقلمممد
دراكمه لكمل الفعلمي لقموة ش فترته كنائبه للمدير ظمل  همو الممدير خصميته وال

. ولممممذلك تممممم  اختيمممماره مممممديرًا عامممممًا لإلذاعممممة. حيممممث 181مشمممماكل اإلذاعممممة 
رقصمت يومهما اإلذاعمة بكاملهما فرحمًا بتعيينمه ممديرًا عاممًا لهما وذلمك لعممدة 

 أسباب  
 

كان صالحين أخًا وصديقًا لجميع الذين عملوا معه، وهو ال يسعد  /أوالع 
وبيممممموتهم، يشممممماركهم أفمممممراحهم إال عنمممممدما يكمممممون معهمممممم فمممممي مكممممماتبهم، أ

وأتراحهم. وكان يعرف الجميع بأسممائهم ويتعاممل معهمم ممن خمالل تلمك 
  المعرفة.

 
كان صالحين من القالئل الذين تدرجوا فمي سملك العممل اإلذاعمي  /ثانياع 

من بداياته حتى منصب المدير العام. ولذلك يعتبر العاملون أن  تعيينه 

                                                      
كممان مممدير عممام اإلذاعممة فممي تلممك الفتممرة األسممتاذ التجمماني الطيممب الممذي جمماء لإلذاعممة مممن  181

 خارج المؤسسة اإلذاعية.
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فخمره وأممل لكمل أبنماء اإلذاعمة المذين  لذلك المنصب تتويٌج لهمم ومصمدر
 اعتبروه أحد المكاسب التي كانوا يسعون لتحقيقها.

 
كان اإلذاعيون يعرفون شخصمية صمالحين اإلداريمة وحبمه للعممل،  /ثالثاع 

فأحسوا بأنه سيحقق انضباط العمل داخل اإلذاعة ويطهره من الفوضى 
 التي بدأت تطل برأسها بين األروقة والممرات.

 
خيمممب صمممالحين ظمممن  أحمممد، حيمممث أضمممفى علمممى منصمممب ولمممم يُ 
ُبعمممدًا جديمممدًا ممممن األخمممالق والغيمممرة علمممى العممممل. وجممماءت  ممممدير اإلذاعمممة

الممدورة اإلذاعيممة التممي أعقبممت تعيينممه مممديرًا أعظممم الممدورات اإلذاعيممة منممذ 
فممي منصممب اإلدارة، كانممت مممن  تأسمميس اإلذاعممة. ومكممث سممنواته عديممدة

والخممدمات طممالق فممي توسمميع القنمموات سممنوات وأثراهمما علممى اإلالأخصممب 
 . 182 ة بشتى ضروبهااإلذاعي

لممم ينضمممبط المظهمممر العمممام لإلذاعمممة فممي عهمممده كمممما انضمممبط فمممي 
عهممده، حيممث كممان ُيشممرف بنفسممه علممى الممداخلين والخممارجين مممن فنممانين 
وممثلين وأدباء وجمهور. وال يتوانى في لفت انتباه كل من يأتي بمظهره 

. ولمذا كمان الجميمع يهمابون غضمبته التمي لميس خليع، رجاًل كان أو امرأة
                                                      

ة التمي أنشمأها، شهدت اإلذاعة في عهد صالحين توسعًا في حجمم وعمدد الخمدمات اإلذاعيم 182
ذاعة القمرآن الكمريم  ومنها إذاعة الوحدة الوطنية التي تحولت إلى إذاعة صوت األمة السودانية وال

ذاعة صوت الموسيقى. ذاعة الشباب وال  وال
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كان صوته القوي يسبقه دائمًا وهمو صماعٌد أو نمازل و هناك كبيٌر عليها. 
علممممى درجممممات السمممملم، فيتمممموار  كممممل  مممممن ال يممممؤدي واجبممممه علممممى الوجممممه 

وبعممد  الصممحيح، مخافممة أن يممراه صممالحين، فيكيممل لممه الصمماع صمماعين.
ممن اإلذاعمة التمي تعشممقها  سمنواته ممن العطماء المتصمل، انتقمل صمالحين

وأحبها إلى العمل في وزارة الثقافة واإلعالم. فأصمبح وكمياًل للموزارة لفتمرةه 
 من الزمن، ثم صدر قراٌر جمهوري بتعيينه وزيرًا للثقافة واإلعالم. 

وفي تلك الفترة كانت اإلذاعة والتلفزيمون ال تتبمع لموزير الثقافمة، 
نما تدار بواسطة مجلس إدارة عينه  رئيس الجمهورية بعد إجمازة قمانون وال

الهيئممة القوميممة لإلذاعممة والتلفزيممون. وبمجممرد أن تممم  تعيممين صممالحين فممي 
منصبه الجديد كوزيره للثقافة واإلعالم، كمان أول قمراره يتخمذه همو تعمديل 
قانون الهيئة القومية لإلذاعة والتلفزيون، بحيمث أصمبح وزيمُر الثقافمة همو 

 . 183رئيس مجلس إدارة الهيئة 
بذلك عاد صالحين من جديد مديرًا لإلذاعة والتلفزيون الذىيُّنم ال 
يشك أحٌد في أنه ال يستطيع االنفصال عنهمما، خصوصمًا اإلذاعمة التمي 

 نما وترعرع في ظلها وبين أحضانها. 
وبعمممد عمممامه ممممن تعيينمممه وزيمممرًا للثقافمممة، كمممان هنممماك تعمممديٌل وزاري 

ي سمملك العمممل الخمماص لفتممرةه خممرج بموجبممه مممن وزارة الثقافممة، فممانخرط فمم
ممممن المممزمن، ولكنمممه لمممم يمممُرق لمممه ألنمممه ُخلمممق لإلعمممالم. فمكمممث فمممي منزلمممه 

                                                      
 .233أنظر مسودة قانون الهيئة القومية لإلذاعة والتلفزيون صفحة  183
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ولمممم يغمممادره ألي مكمممان. بعمممد ذلمممك صمممدر قمممراٌر بمدينمممة الخرطممموم بحمممري 
بتعيينممه مممديرًا لوكالممة السممودان ل نبمماء. فعمممل فيهمما جاهممدًا إلعممادة تأهيممل 

وشممح اإلمكانممات أن هممذه الوكالممة التممي فرضممت عليهمما الظممروف الماليممة 
تتخلممف لفتممراته طويلممة عممن مواكبممة التطممور الممذي بممدأت بممه فممي سممنوات 
البدايممة. وسممافر صممالحين إلممى دول الخلمميج، مسممتفيدًا مممن صممداقاته مممع 
شميوخ البتممرول، وأقممنعهم بتمويممل مشماريع الوكالممة التممي ُوضممعت للنهمموض 

  بها.
  قمد تبمدل. ففمي إحمد وقبل أن يكمل ذلك المشروع كمان موقعمه

م طرق بابه في الليل طارٌق شديد القبضة. فخرج إليمه 0991ليالي عام 
فمي جممنح الليممل البهميم فممإذا بممه العقيمد يوسممف عبممد الفتماح بانتظمماره. وقبممل 
أن يسأل ما الخبر دعماه العقيمد يوسمف لمرافقتمه إلمى مكتمب المرئيس ألن 

 الرئيس بانتظاره. 
تعمميش تحممت كانممت السمماعة تقتممرب مممن الثالثممة صممباحًا والممبالد 

قانون الطوارو. فخرج معه وسط إجراءات رجال األمن المنتشمرين علمى 
طمممول الطريمممق الممممؤدي ممممن منزلمممه بمممالخرطوم بحمممري إلمممى القيمممادة العاممممة 

 بالخرطوم. 
ومممع نسمممات الصممباح األولممى التممي بممدأت تهممب علممى العاصمممة 

أخبمممممره باختيممممماره ليقمممممود وزارة الثقافمممممة  دخمممممل علمممممى مكتمممممب المممممرئيس المممممذي
الم ممممن جديمممد. وبعمممد تفكيمممره وتأممممل أعلمممن موافقتمممه للمممرئيس واضمممعًا واإلعمم
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بعممض النقمماط التممي ال بممد مممن تحقيقهمما فممورًا لتسمميير أعبمماء المموزارة. وقىبممملى 
الطرفمممان األممممر، فعممماد صمممالحين ممممرًة أخمممر  إلمممى كرسمممي الممموزارة. وكمممان 
منصممبه فممي رئاسممة وكالممة السممودان ل نبمماء قممد خممال بتعيينممه وزيممرًا للثقافممة 

إلعمممالم. ولمممما كمممان همممو المممذي يعمممين ممممدير الوكالمممة بحكمممم منصمممبه فقمممد وا
( صممديق العمممر ونائبممه عنممدما معاويةةة حسةةن فضةةل هللااختممار األسممتاذ )

كممان مممديرًا عامممًا لإلذاعممة ليخلفممه فممي منصممب مممدير عممام وكالممة السممودان 
 ل نباء. 

وشيئًا فشيئًا انخرط األستاذ محمد خموجلي صمالحين فمي العممل 
د أن راق لممممه الجممممو بحكممممم أنممممه أحممممد الناشممممطين فممممي حركممممة السياسممممي بعمممم

الشممباب اإلسممالمي منممذ أيممام الدراسممة، ولممذلك تممم  اختيمماره أمينممًا للعاصمممة 
القوميممة الخرطمموم، فابتعممد مممرًة ثانيممة عممن ضممجيج وزارة الثقافممة واإلعممالم 
ليسبح هذه المرة في خضم السياسة إلى أن اختمارُه هللُا إلمى جمواره فرحملى 

 عليه من كل األصدقاء والمحبين في كل ربوع الوطن. مبكيًا 
  

 محمود أبو الع ائم /9
ال يممذكُر أحممٌد مممن أهممل السممودان تمماريع الصممحافة السممودانية إال 
ويممذكر محمممود أبممو العممزائم، كأحممد أوائممل الممذين نقلمموا الصممحافة السممودانية 
 مممن ورقه يقبممع بالمكتبممات إلممى علمممه وثقافممة يحممرص النمماس علممى اقتنائهمما
حرصهم على األكل والشرب. وال يمذكر أحمٌد نضمال المثقفمين وصموالتهم 
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فمممممي سممممماحات العممممممل السياسمممممي إبمممممان فتمممممرة األربعينيمممممات والخمسمممممينيات 
والسممتينيات إال ويجممد محمممود أبممو العممزائم قاسمممًا مشممتركًا أعظممم لكممل تلممك 

 الساحات والمنتديات.
يد كمممان صمممديقًا ل زهمممري، وحميممممًا للمحجممموب، وقريبمممًا ممممن السممم

علي الميرغنمي، وشمريكًا لفموراوي، ونديمدًا لمبمارك زروق، ولصميقًا بأحممد 
يقُّ المهممد ممد م ي، ومواكبممًا خيممر ومالزمممًا إلسممماعيل عتبمماني، وُمعاشممرًا للصم

يممر علمى دفتمر السياسمة رجمٌل إال وكمان أبمو العمزائم لعبد هللا رجب. ولمم 
 ة. صنوه الذي يعرف خباياه أكثر من كل أجهزة األمن في الدول

لوحممممده جهمممماز إعممممالمه بأكملممممه، يممممؤرخ محمممممود أبممممو العممممزائم ظممممل  
ل حداث، ويسجل التاريع، وينقح المعلومات، ويثير لباب القراء كمما لمم 
يفعل ذلك أحٌد من الصحفيين ممن قبلمه وال ممن بعمده. ظمل  محبمًا وممدمنًا 
لكتابممات أنمميس منصممور، حتممى تمموج لممه ذلممك الحممب قممرار صممديقه جعفممر 

الذي أصدره بتعيينمه نائبمًا لمرئيس تحريمر مجلمة وادي النيمل  محمد نميري 
التممي كممان يممرأس تحريرهمما األسممتاذ أنمميس منصممور. وكممان ذلممك مممن أسممعد 

 القرارات التي سمعها في حياته. 
فهو عاشٌق من الطراز األول لمصر وُكتابها وأدبائهما وساسمتها 
ان وحواريهممما العتيقمممة. لمممم يكمممن يفتمممرق ممممن صمممديقه أنممميس منصمممور. وكممم

يعرف من أسرار الدولة أكثمر ممما يعرفمه الساسمة صمناع القمرار أنفسمهم، 
حتممى لقمماء جعفممر نميممري بممرئيس وزراء إسممرائيل فممي نيروبممي كممان يعممرف 
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تمممرأس أبمممو العمممزائم و تفاصممميله أكثمممر ممممن الممموزراء المقمممربين ممممن المممرئيس. 
تحرير العديد من الصحف، وظل قلمه رائعمًا كصمحفي وكمؤلمف وكاتمبه 

في كل وقمته ظمل  يشمد القمارو للصمحافة السمودانية بشمكله . و 184مرموق 
لممم يحممدث ألحممد. وقممد شممهد كممل رؤسمماء التحريممر بالصممحف التممي تعامممل 
معهمما أن  العممدد الممذي يكتممب فيممه أبممو العممزائم ال يبقممى فممي المكتبممات أكثممر 
من لحظات التوزيمع. فالرجمل معمروٌف للجميمع بسالسمة أسملوبه، ورشماقة 

برهان فيما يتبنماه ممن آراء. ولكمن أيمن كمل همذا ممن قلمه، وقوة الحجة وال
 اإلذاعةئ هذا هو اللغز الغريب! 

نممما كممان  لممم يكممن أبممو العممزائم فممي تاريخممه القممديم رجممل إذاعممة، وال
رجمممل صمممحافةه وقلمممم. ولكنهممما غرائمممب األقمممدار قادتمممه يوممممًا بقمممراره وزاري، 

إلذاعمة  ية في اإلذاعة السمودانية. كمان ممديراً مسؤولفوجد نفسه في قمة ال
صوت األمة. وبعد ذلك صدر قراٌر جمهوري بتعيينه مديرًا عامًا إلذاعة 

أطةرف موقةف مةر  بةف أم درمان. وقد سأله أحمد الصمحفيين حينهما عمن )
 ( فأجاب على الفور أطرف موقف هو كوني مدير إذاعة. في حياتف

وُدهممش الصممحفي الممذي أدرك أخيممرًا أن  الرجممل ممما كممان يتصممور 
تقممل مممن الصممحافة إلممى اإلذاعممة بهممذه السممهولة. ولكممن هممل حقممًا أبمدًا أن ين

رجمل إذاعمةئ إن   أن  محمود أبو العزائم كان رجل صحافة فقمط ولمم يكمن

                                                      
قريبمًا ممنهم( وكتماب )زممان  ألف محمود أبو العزائم كتاب )سحارة الكاشمف( وكتماب )كنمتُ  184
 الرق(.
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كمممممل الحقمممممائق والتجمممممارب الفعليمممممة التمممممي خاضمممممها محممممممود أبمممممو العمممممزائم، 
والبصمات التي تركها باإلذاعة تؤكد أنه كان رجل اإلذاعة األول طموال 

  عن هذا الجهاز. مسؤوالً ضاها السنوات التي ق
دخل اإلذاعة ممن بوابمة الصمحافة فخلمق منهما أعظمم اإلذاعمات. 
ودخل أسمتديوهاتها كمقمدم للبمرامج فتفموق علمى أهمل البمرامج المذين ُخلقموا 
بين أسالك المايكروفون. وكتب التعليقات والفقرات اإلذاعية فلم يسمتطع 

نفسممه طمموال السممنين. أحممٌد مممن المتخصصممين أن يطالممه، وظممل منافسممًا ل
غي ر مالمح اإلذاعة رأسًا على عقب ألنه كان أشمجع الممدراء فمي اتخماذ 

 القرار. 
ومن األمثلة الواضحة على شجاعته في حسم األمور، أنمه فمي 
يومه من األيمام تظلممت السميدة فاطممة عبمد المحممود وكانمت يومهما أمينمة 

عيممة إلممى وزيممر الثقافممة المممرأة باالتحمماد االشممتراكي ووزيممرة الشممئون االجتما
واإلعمممالم ممممن األسمممتاذ أبمممو العمممزائم وقالمممت إنمممه لمممم يكثمممف الدعايمممة لمممذلك 
اليمموم، الممذي ترعممى احتفاالتممه وزارتهمما. فاتصممل وزيممر الثقافممة بمكتممب أبممو 

 العزائم وقال له  
لمةةاذا لةةم تكثفةةوا إذاعةةة الشةةعارات التةةي بعثتهةةا لكةةم السةةيدة ))

أبممو العممزائم بكممل ُجممرأة وكأنممه ال  فقممال ((ئالةةو يرة فاطمةةة عبةةد المحمةةود
هذ  ليست إذاعة فاطمة عبد المحمود، ولةتعلم ))يخاطب وزير الثقافة  

فاطمة منذ اللحظة أننةي لةن أذيةع شةعاراع واحةداع يةأتي مةن مكتبهةا إلةب 
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بل ولن أسم  ب ذاعة خبٍر يرد فيف اسمها مةا دمةُت مةديرأ لهةذ   األبد،
يصمممت ألنممه يعممرف حقيقممة األسممتاذ ولممم يملممك المموزير إال أن  .((اإلذاعةةة

محمممود أبممو العممزائم. وكانممت الحقيقممة أن اإلذاعممة أذاعممت تلممك الشممعارات 
مرارًا وتكرارًا، ثم أمر أبو العزائم بإيقافها حتمى ال يشمعر المسمتمع بالململ 
من إذاعة تلك الشعارات. وبمجرد أن أوقفها اتصلت بمه الموزيرة متظلممًة 

، فقابلهممما بمممما لمممم يكمممن فمممي حسمممبانها، ممممن قمممراره وظلمممت تلمممح علمممى طلبهممما
 وبالفعل لم ُتذع تلك الشعارات مرًة أخر  حتى انتهت المناسبة.

ابتكمممر محممممود أبمممو العمممزائم فمممي اإلذاعمممة مممما لمممم يكمممن أحمممٌد ممممن 
يةةةوم الممممدراء المممذين سمممبقوه يجمممرؤ علمممى مجمممرد التفكيمممر فمممي تنفيمممذه وهمممو )

أليممممام  (. حيممممث كممممان هممممذا اليمممموم يسممممتمر طمممموال سمممماعات اإلرسممممالالنيةةةةل
الجمعمممة ممممن السادسمممة صمممباحًا إلمممى الثانيمممة عشمممرة منتصمممف الليمممل. كمممما 

(. وكانمممت اليةةةوم الخةةةا ابتكممر أيضمممًا إذاعممة األيمممام المفتوحممة وسمممماها )
 بالتناوب مع يوم النيل في أيام الجمع. 

بمممالطبع فمممإن  فكمممرة اليممموم المفتممموح فكمممرٌة مطروقمممة فمممي كثيمممره ممممن 
نمممه سمممينقلها بمممذلك الشمممكل إلمممى اإلذاعمممات، ولكمممن مممما كمممان أحمممٌد يحسمممب أ

إذاعة أم درمان ذات التقاليد العريقة. ولم يجمد أهمل الفمن الغنمائي نصميرًا 
 لهم بين جميع مدراء اإلذاعة كما وجدوه في محمود أبو العزائم. 

كممان الممرواد مممن الفنممانين يممدخلون اإلذاعممة كاألبمماطرة فممي عهممده 
يل أعمالهم القديممة، ألن ألنه رد  لهم اعتبار الفنان. وأعاد معظمهم تسج
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الحممافز المممادي والمعنمموي قممد ارتفممع فممي عهممده. واهممتم بالمواهممب الجديممدة 
لدرجةه مذهلة، حيث ابتكر فكرة كل يوم أغنية. فخلق تنافسمًا سماخنًا بمين 
المطربين ظهر من خالله عمدد ممن الواعمدين المذين مم وا السماحات فمي 

 ما بعد. 
كبيٌر ممنهم ممن خمالل إذاعمة واهتم بشباب المذيعين فظهر عدٌد 

صمموت اأُلمممة السممودانية وممما زالمموا يممدينون بالفضممل فممي وجممودهم ل سممتاذ 
محمممود. كانممت لممه عبممارٌة شممهيرة ظممل  يرددهمما أيممام أن كممان مممديرًا إلذاعممة 

 .((سأجعل الناس ينسون البرنامج العةام))صوت األمة السودانية وهي  
وت األممممة، التمممي نافسمممت وقمممد نجمممح فمممي تنفيمممذ ذلمممك إبمممان توليمممه إدارة صممم

 بالفعل البرنامج العام. 
واين ))والطريف أنه بعد ذلك ُعين ممديرًا عاممًا لإلذاعمة، فقمال  

ي الناس إذاعة صةوت األمةة . وقمد فعمل أيضمًا بتجويمده وتطمويره ((سُأنس 
لبرامج اإلذاعة األم في تلك الفترة. ظل  منزل األستاذ محمود أبو العزائم 

مدينمة الثمورة قبلمًة مفتوحمًة للمزوار والمرواد والمعجبمين ممن بالحارة األولى ب
كل األعمار، فما أن يدخل الضيف حتى يستقر به المقام من فرط كمرم 
الضمميافة وروعممة األنممس وفمميض الثقافممة المتشممعب الممذي يفيضممه صمماحب 

 الدار على ضيوفه صغارًا وكبارًا. 
لتممي بعممد ذلممك أصممبح مممديرًا عامممًا للتلفزيممون. ووضممع بصممماته ا

كادت أن تسجن أهل السودان في بيوتهم لمشاهدة البمرامج، وكانمت همذه 
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هممي غايتممه التممي سممعى إليهمما فنالهمما بممأكثر مممما توقممع. ولكممن لممم تممرق تلممك 
الجرأة التي يتعامل بها مع األحمداث لكثيمره ممن صمناع القمرار السياسمي، 
مما فغادر سور التلفزيون غير آسفه عليه، ألنه كان أصاًل غير مرتاحه ل

يجمممري فمممي ذلمممك الجهممماز حينهممما، ولمممو بقمممي فيمممه إلمممى اليممموم لبمممدل خارطمممة 
 الجغرافيا في السودان.

ةَرة)و ( مان العود)و ( مان الرق قدم من البرامج ) (  مةان الَكسع
واستضاف جميع صناع اإلبداع في تلك الفترة. كان يحاورهم حوار النمد 

 باياها. والشريك الذي عايش الفترة وشارك في صناعة كثيره من خ
ُولد محمود أبو العزائم في الثالث من شمهر أيلمول سمبتمبر عمام 

التممي  24م وكممان المموطن يغتلممي بنيممران الصممراع الممذي أعقممب ثممورة 0926
أقامت الدنيا ولم ُتقعدها. ونشأ في ظل تلك الظمروف التمي تصمارع فيهما 
كل شيء مع كل شيء، وأدخله والمده خلموة الجمامع ليمتعلم القمرآن الكمريم 

لمموم الفقممه. وبعممد ذلممك انخممرط فممي سمملك التعلمميم النظممامي، حيممث دخممل وع
مدرسممممة البنمممممدر األوليممممة ومنهممممما انتقممممل إلمممممى مدرسممممة ود ممممممدني األميريمممممة 

 الوسطى. 
بعممد ذلممك اسمممتهوته علمموم الطبيعمممة فممالتحق بدراسمممة الزراعممة فمممي 
قسممم البحمموث الزراعيممة. وعكممف علممى دراسممة الحشممرات النباتيممة. لممم يكممن 

بعممالم الفممن وال األدب المذي تعشممقه منممذ نعومممة أظفمماره، كمل ذلممك متصمماًل 
لذلك ترك كل هذا وانخرط في العمل الصحفي، الذي تفرغ له تمامًا فمي 
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م. عمل محررًا صحفيًا بعدد من الصحف والمجالت 0952صيف عام 
الواسمممعة االنتشمممار علمممى رأسمممها آخمممر سممماعة، األخبمممار، الرايمممة، االتحممماد، 

الممرأي العممام، الزمممان، والسممودان الجديممد. وقممد العمممل، الصممحافة، األيممام، 
بممرع قلمممه فممي لمممس مممواطن الممداء وتطممور حسممه الصممحفي واإلعالمممي، 
مممممما قمممماد القممممائمين علممممى أمممممر الدولممممة أن يعينمممموه مممممديرًا لوكالممممة األنبمممماء 

 األفريقية.
بعمد ذلمك التحممق أبمو العمزائم بشممعبة الصمحافة واإلعمالم بجامعممة 

م، وعمممل محاضممرًا بهمما. ثممم شممارك 0978أم درمممان اإلسممالمية فممي عممام 
بالتدريس في معهد الصحافة واإلعالم التابع لوزارة الثقافة واإلعمالم. ثمم 

 انخرط في سلك التدريس بكلية اإلعالم بجامعة القاهرة األم. 
وتطممور العمممل التحريممري لديممه حتممى رشممحته الممدوائر اإلعالميممة 

يممممممة، فمنحممممممه رئمممممميس والسياسممممممية بالسممممممودان لنيممممممل جممممممائزة الدولممممممة التقدير 
الجمهوريمممة وسمممام النيلمممين ممممن الطبقمممة الثانيمممة، ووسمممام ااداب والفنمممون. 
وحصمممل علمممى وسمممام العلمممم ممممن هيئمممة البحممموث القوميمممة. وقمممد زاده ذلمممك 

 عطاًء في مجال الكتابة لم يزل ينساب إلى يومنا هذا.
 

 يونس الخاتم عبد هللا /9
اإلذاعة ممن  ( لإلذاعة السودانية. وقد دخل09هو المدير رقم )

بوابة التعليم واألدب الواسمعة. حيمث عممل معلممًا بموزارة التربيمة والتعلميم. 
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فممي عقممد السممتينات بممدأ التعمماون مممع اإلذاعممة مممن خممالل المممواد المكتوبممة 
للبمممرامج الثقافيمممة، ولمممه قلمممم بمممارع فمممي الكتابمممة. حيمممث إنمممه شممماعٌر مطبممموع 

 وقاص كاتب مسرحي.
م، 0972يًا باإلذاعمة فمي عمام انتقل الخماتم عبمد هللا للعممل رسمم

وكممان مممن الجممامعيين القالئممل الممذين انتقلمموا لإلذاعممة بوظممائفهم، فسمماعده 
ذلك على الترقي السريع حتى وصمل إلمى أعلمى الوظمائف القياديمة فيهما. 
حيممث عمممل رئيسممًا لقسممم الثقافممة، ورئيسممًا إلدارة البممرامج، ومممديرًا إلذاعممة 

اعمممة، ثمممم ممممديرًا عاممممًا للهيئمممة القوميمممة اإلقلممميم األوسمممط، ونائبمممًا لممممدير اإلذ
 لإلذاعة السودانية في بداية تكوينها الجديد. 

قدم الخاتم عبد هللا العديمد ممن البمرامج الناجحمة منهما أوليماء هللا 
نقمماًل عممن تممراجم الطبقممات لممود ضمميف هللا الممذي قممام بتنقيحممه البروفيسممور 

فزيونيمة منهما  يوسف فضل. وكتب العديد من المسلسمالت اإلذاعيمة والتل
(. كممما كتممب )نهةةر السةةرار، فةةي شةةرفة الةةوهم الجميةةل، العيةةون والرمةةاد

هممي مسممرحية التممي أشمماد بهمما النقمماد، و للمسممرح واحممدة مممن أنجممح األعمممال 
 .185(، وغيرها من اإلسكتشات والمسرحيات الناجحة مأساة يرول)

والخمماتم عبممد هللا مممن طممراز اإلذاعيممين النممادر الممذي يعمممل أكثممر 
تحدث. ويهو  الهدوء واالبتعاد عن ضوضاء البشر. وكثيرًا مما من أن ي

يممممممركن لغرفتممممممه الخاصممممممة بمنزلممممممه الكممممممائن بحممممممي الثممممممورة لكتابممممممة البممممممرامج 

                                                      
 كتب الخاتم عبد هللا مسرحية مأساة يرول التي أخرجها المخرج السماني لوال. 185
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والنصممموص الدراميمممة. ولمممذلك السمممبب كمممان كثيمممرًا مممما يخمممرج ممممن اإلذاعمممة 
صمممموب داره حتممممى فممممي سمممماعات العمممممل الرسمممممية. وعنممممدما صممممدر قممممرار 

خممروج قبممل سمماعات الممدوام كممان الخمماتم االنضممباط ومنممع الممموظفين مممن ال
هو الوحيد الذي استثنته اإلدارة من تطبيق ذلمك، ألنهما تعلمم أنمه لمو قبمع 
بممين جممدران المكتممب لتعطممل نصممف اإلبممداع الممذي ظممل  ينثممره مممن خممالل 
البرامج المختلفة، وذلك ألنه يعمل فمي بيتمه ممن أجمل اإلذاعمة أكثمر ممما 

 البيت.  يعمل في مكتبه أو في أي مكان خارج
م دخل عليمه مقمدم برنمامج صمباح 0985وفي إحد  ليالي عام 

الخير يا وطني وكان يجلس في مكتب مدير اإلذاعة ألنه كان المراقمب 
يومهمما، وأخبممره مقممدم البرنممامج بعممدم وجممود المممادة التممي كممان مفروضممًا أن 
ُتسمممجل لصمممباح اليممموم التمممالي خصوصمممًا وأن  يممموم الغمممد كمممان أحمممد األيمممام 

التمممي تقمممدم فيهممما اإلذاعمممة كعادتهممما عمممددًا ممممن البمممرامج المدروسمممة  الوطنيممة
نممما قممال لممه بكممل هممدوء   إذهةةر إلةةب ))بدقممة وعنايممةه خاصممة، فلممم ينممزعج وال

ةةرع أشةةر َطَتَ  الال مةةة ثةةم تعةةال إلةةي  بعةةد حةةوالي نصةةف  المكتبةةة وأحض 
 . ((ساعة

وأمسك الخاتم بالقلم وانكب على األوراق التي أمامه، ولم يرفمع 
عنها إال بعد أن أكمل كتابة حلقةه كاملة من برنامج صمباح الخيمر  رأسه

يمممما وطنممممي دون الرجمممموع إلممممى أي مرجممممعه أو كتمممماب غيممممر عقلممممه المتفتممممق 
وخياله اللماح. ولم تكمن الحلقمُة التمي كتبهما حلقمًة جاممدًة بحكمم الظمروف 
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مى في تلك الدورة من حلقمات  نما كانت من أجمل ما ُقد م التي كتبها فيها وال
برنممممامج. واألغممممرب أن  الخمممماتم عنممممدما انممممدمج فممممي كتابممممة تلممممك الحلقممممة ال

الخاصممممة واتمممماه شمممميطان الشممممعر الممممذي ال يفارقممممه فصمممماغ ضمممممن فقراتهمممما 
قصيدًة للوطن كانت حدثًا في البرنمامج. ولكمن لمم يىُطملُّ بقماُء الخماتم بعمد 
 ذلممك باإلذاعممة، حيممُث ُعممين أمينممًا عامممًا لمموزارة الثقافممة واإلعممالم ثممم ملحقمماً 
إعالميًا للسودان بالقاهرة فكسمبت الخارجيمة وخسمرت اإلذاعمة أحمد أعظمم 

 رجالها. 
 

 قائمة الشرف
وا علب اإلذاعة يرون المد}  {الذين مرُّ

* * * 
تأسيسمممها وحتمممى اليممموم إثنمممانم وعشمممرون  اإلذاعمممة منمممذ تعاقمممب علمممى إدارة

 مديرًا، هم على التوالي 
 

 ي الجنسية()بريطان Mr. Vinch Dosonمستر فنش دوسون  /0
 السيد متولي عيد /2
 السيد محمود الفكي /3
 السيد عبد الرحمن الخانجي /4
 السيد خاطر أبو بكر /5
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 السيد الصاغ التاج حمد /6
 السيد متولي عيد )للمرة الثانية( /7
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 السيد محمد صالح فهمي /9

 السيد طه عبد الرحمن /01
 السيد محمد العبيد /00
 السيد أحمد عبد هللا العمرابي /02
 السيد عبد الواحد عبد هللا /03
 السيد التجاني الطيب /04
 السيد محمد خوجلي صالحين /05
 السيد محمود أبو العزائم  /06
 السيد محمد سليمان محمد البشير /07
 السيد صالح محمد صالح /08
 السيد الخاتم عبد هللا يونس /09
 سراجالسيد حديد الطيب ال /21
 السيد د. صالح الدين الفاضل /20
 السيد عوض جادين /22
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كمممان السممميد متمممولي عيمممد همممو الوحيمممد المممذي ُعمممي منى ممممرتين ممممديرًا 
تمممولى إدارتهممما فمممي أول فتمممرة سمممودنة اإلدارة التمممي بمممدأت  لإلذاعمممة. حيمممث

ليتسلم مقاليمد اإلدارة ثانيمًة ممن الصماغ التماج  بريطانيًة كما رأينا. ثم عاد
صمموالت وجمموالت، ممما يممزال قممدامى  شممهدت لممه أروقممة اإلذاعممةحمممد الممذي 

 الناصعات لإلداري الناجح.  اإلذاعيين يذكرونها في سجل الصفحات
الممذين بممدأوا العمممل  يرينوالشمميء المهممم فممي هممذا الصممدد أن  المممد

( مةديرباإلذاعة وحتى األسمتاذ محممد العبيمد لمم يكمن ُيطلمق علميهم لقمب )
نما كان ُيطلق عليهم لق (. وذلك بالطبع قد نشأ ممن مراقر اإلذاعةب )وال

طبيعمممة المممدور المممذي كمممان يقممموم بمممه الممممدير فمممي تلمممك المرحلمممة، وهمممو دوٌر 
ثممانوي إذا قمميس بممدوره الالحممق خصوصممًا بعممد االسممتقالل. ولممذلك فقممد بممدأ 

 (. أحمد عبد هللا العمرابيلقب مدير اإلذاعة مع مجيء األستاذ )
المممذين جممماءوا بعمممد ذلمممك.  يريناسمممتمر همممذا اللقمممب ممممع كمممل الممممد

وعنمممدما جممماء األسمممتاذ الخممماتم عبمممد هللا إلدارة اإلذاعمممة تحمممول اللقمممب ممممن 
(، واسمتمر مدير عام الهيئة القومية لإلذاعة( إلمى )مدير عام اإلذاعة)

حديةةد السةةراس، هممذا اللقممب إلممى اليمموم، حيممث شمممل بعممد ذلممك األسمماتذة  )
 (. وصالح الدين الفاضل، وعوض جادين
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 الشخصيات و  دولرؤساء ال
 العالمية في ضيافة اإلذاعة

ظلمممت اإلذاعمممة إحمممد  المعمممالم الوطنيمممة التمممي تفخمممر بهممما الدولمممة 
ويزورهممما كبمممار ضممميوف السمممودان ممممن رؤسممماء المممدول والحكوممممات. وقمممد 
زارهمما اإلمبراطممور هيالسيالسممي والممرئيس المصممري جمممال عبممد الناصممر 

إيممن الي والشمميع والممرئيس النيجيممري أحمممدو بيلممو والممرئيس الصمميني شممو 
صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة والشيع زايمد بمن سمعيد 
آل مكتوم حاكم إمارة الشارقة. كما دخلها كل الرؤساء الذين ممروا علمى 
حكمممم السمممودان فمممي العهمممود المختلفمممة اسمممماعيل األزهمممري، محممممد أحممممد 
 محجمموب، الصممديق المهممدي، إبممراهيم عبممود، الصممادق المهممدي، عبممد هللا
خليممل، جعفممر نميممري، عبممد الممرحمن محمممد حسممن سمموار الممذهب، وعمممر 

 حسن البشير.
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 الفصل التاسع

 خاتمة المطاف
 

إنوووووو  ب ووووووع  رت الف ب  وووووو  ا تنت ووووووتً  ووووووت  تلووووووع   مووووووتأرت ))
  ودل إف  النوت    و   االتبتل ة  بف  امل   ال صمي الذي

 وووووود  ى  وووووص تعووووووصل،  ب ووووووعح النوووووت رت   وووووو  ٌ وووووو  ٌ ووووو  ة
                                  .((إ ا تهتى

 ]محمد سليمان البشير[ 
 المدير األسبق إلذاعة أم درمان 

----1--------------------- 

إن  لخارطمممة السمممودان الجغرافيمممة والسياسمممية موقعمممًا متفمممردًا مممممن 
ا جعمممل السمممودان جسمممرًا يمممربط حيمممُث تصمممدرها لقلمممب القمممارة األفريقيمممة ممممم

العالم العربمي والعمالم األفريقمي. وكنتماجه للمموروث الحضماري علمى ممد  
العصمور ظمل  السمودان حاويممًا لسمالالت بشمرية متباينممة فمي سملوكها وفممي 
حجمهممما البشمممري وسمممحناتها وتقاليمممدها. وكمممما نعلمممم فإنمممه بعمممد أن توحمممدت 

طه متجمانس ممن األعمراق األمة السودانية وأصبح لها كيماٌن واحمد ذو خلمي
البشمممرية، كمممان ال بمممد ممممن انصمممهار كمممل همممذه األعمممراق التمممي شمممكلت فمممي 
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النهايممممة األمممممة السممممودانية. ونهضممممت عناصممممر الممممدين واللغممممة والمصممممير 
المشممممترك واقتسممممام اإلرث الحضمممماري والثممممروة الماديممممة والروحيممممة، لتكممممون 

ممممن سممببًا فمممي بلمممورة التوحممد المممذي أصمممبح سمممة األممممة رغممممًا عممما شمممابها 
فرازات الحقب االستعمارية. و نزعات التفكك والنعرات االنفصالية   ال

لقمممد نشمممأت اإلذاعمممة السمممودانية كوسممميلةه سمممريعةه للمعلوممممات كمممما 
رأينا فمي أواخمر العهمد االسمتعماري مكملمًة للرسمالة التمي بمدأتها الصمحف 
الوطنية خالل حقبة العشرينيات والثالثينيات، ممما بمدا وكأنمه إرهاصمات 

مغايرة تتحكم فيها وسائُل االتصال في مساحاته أوسمع وتلعمب دورًا  فترةه 
أكبر في النهضة الجديدة، سواٌء كمحرض على االستقالل، أو كمسماهم 

 في حركات البناء الوطني بعد زوال الحكم البريطاني من السودان. 
االستعمار كانمت  وفي فترة الحكومات الوطنية التي حلت محل

همممي الوسممميلة األجمممد  واألنفمممع لتوصممميل المعلوممممات اإلذاعمممة السمممودانية 
 للمواطنين في كل بقاع السودان. 

لممممم تنافسممممها الصممممحف وال المجممممالت وال السممممينما وال التلفزيممممون 
م. ذلمممك ألن الجمهمممور 0963الممذي جممماء ظهمموره متمممأخرًا نسممبيًا فمممي عممام 

ظممل فممي معظمممه يعمماني مممن األميممة، وكانممت عثممرات وسممائل المواصممالت 
دم وصمممول كثيمممره ممممن المطبوعمممات التمممي تصمممل ممممن مصمممر سمممببًا فمممي عممم

ولبنممان، وحتممى الممذي ُيطبممع بالسممودان إلممى األقمماليم البعيممدة. حيممث كانممت 
تكلفة الطباعة عبئًا ثقياًل ظل  يتفاقم مع األيام، ويتعذر حملمه علمى ذوي 
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الدخل المحمدود. ولمذلك وجمدت اإلذاعمة المرتمع خصميبًا فتخطمت حمواجز 
قممد رأينمما دورى إذاعمة أم درمممان فممي و رض السمودان. الزممان والمكممان فممي أ

بلورة الرأي العام وتنوير المواطنين، وكيفى أنهما قمد لعبمت دورًا كبيمرًا فمي 
تنشئة اأُلممة وتعبئمة الشمعور القمومي، لميس فقمط ممن خمالل نقمل األخبمار 
نمممما ممممن خمممالل بمممث الثقافمممة الوطنيمممة  والتحلممميالت السياسمممية والتعليقمممات وال

ا، مما عمق الروح القومي إلى حده كبيمر بمين الممواطنين بمختلف أشكاله
وأسممهم فممي بلممورة السياسممات التممي حممددت مسممار العمممل اإلعالمممي ودوره 

 في حركة البناء الوطني.
وفممممي كممممل ذلممممك ظلممممت اإلذاعممممة السممممودانية تسممممتلهم بنمممماء األمممممة 
الواحممدة. كممما أنهمما اسممتلهمت قضممية التنميممة ومعالجممة القصممور فممي بنمماء 

الحاكممممة وتوصممميل المعلوممممات بكمممل أمانمممةه وصمممدق. ثمممم إن  المؤسسمممات 
اإلذاعة قد وقفت مواقف مشهودًة فمي سمبيل تنميمة ثقافمة إنسمان السمودان 

 ونشر المعرفة والمعلومات لديه. 
وظلمت تبشمر بمالقيم الفاضملة لمد  المجتممع، وتسماعد فمي تنميممة 
الممممموروث منهمممما ومحاربممممة ممممما هممممو غممممٌث وضممممار وغيممممر مواكممممب لتطممممور 

وقمممد أثمممارت قضمممايا التنميمممة ومشممماكلها وطموحاتهممما كثيمممرًا ممممن  سمممان.اإلن
الجممممدل السياسممممي واإلعالمممممي، مممممما أفممممرز دراسمممماته عديممممدة فممممي أجهممممزة 
اإلعمالم المختلفممة بالسممودان. وقمد أصممبح العممبء ثقمياًل علممى اإلذاعممة فممي 

ية الصمممعبة والتخطمممميط مسممممؤولخلمممق البرمجمممة التممممي تقممموم علممممى أسممماس ال
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إلعمممالم النممماجح تنبممع دائممممًا ممممن التمهيمممد ل حمممداث، الممدقيق، ألن  حركمممة ا
مما استدعى عماًل إذاعيًا مواكبًا يضع النقاط علمى الحمروف قبمل وأثنماء 

 وبعد حدوث التطورات التي حدثت في السودان.
 

 انتهب
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 المراجع: 

إبمممراهيم وهبمممي، الخبمممر اإلذاعمممي، دار الفكمممر العربمممي، الطبعمممة األولمممى  -
 م.0981 هرةالقا
أبو عاقلة يوسف، حديث صحفي لجريدة السودان الحديث أول يناير  -

 م.0995
اإلسمممالم فمممي السمممودان، بحممموث مختمممارة ممممن الممممؤتمر األول لجماعمممة  -

الفكمممممر والثقافمممممة اإلسمممممالمية، قاعمممممة الصمممممداقة الخرطممممموم، دار األصمممممالة 
 م.0982للصحافة والنشر واإلنتاج اإلعالمي، الخرطوم، نوفمبر 

حمممممد عبممممد هللا آدم، أصممممول البقممممارة والممممدينكا وقضممممية أبيممممي، معامممممل أ -
 الملون الخرطوم. التصوير

التجمماني مصممطفى محمممد صممالح، عوامممل تشممكيل الشخصممية القوميممة  -
م، الهيئمممة 0995، ممممايو 28السمممودانية، مجلمممة الثقافمممة السمممودانية، العمممدد 

 القومية للثقافة والفنون.
 القومية لإلذاعة والتلفزيون.التقرير الخاص بإنشاء الهيئة  -
جعفمممر محممممد علمممي بخيمممت، اإلدارة البريطانيمممة والحركمممة الوطنيمممة فمممي  -

م، ترجممممة هنمممري ريممماض، دار الثقافمممة بيمممروت، 0939-0909السمممودان 
 م. 0972

نقمممد، شمممركة -هويمممة-تمممراث-جمعمممة جمممابر، الموسممميقى السمممودانية تممماريع -
بعممة األولممى، الخرطمموم، الفمارابي للنشممر واألدوات المكتبيممة المحمدودة، الط

 م.0987
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حسممممن أحمممممد إبممممراهيم، اإلمممممام عبممممد الممممرحمن المهممممدي )دراسممممة حممممول  -
المهديمة الجديمدة ودور اإلممام عبمد المرحمن المهمدي فمي الحركمة الوطنيممة 

 م(، دار جامعة األحفاد للبنات، أم درمان.0934-0998السودانية( )
الصممممحافة حسممممن أحمممممد إبممممراهيم، محاضممممرة غيممممر منشممممورة فممممي تمممماريع  -

 م.0983السودانية، جامعة الخرطوم، مايو 
حقممائق أساسممية عممن اإلذاعممة السممودانية، تقريممر قسممم العالقممات العامممة  -

 م.0975نوفمبر  باإلذاعة،
عبممد العظمميم عمموض، الخممدمات األخباريممة باإلذاعممة والتلفزيممون، بحممث  -

ت تكميلي لنيل درجة الدبلوم التخصصي في مادة اإلعالم، كلية الدراسا
 م. 0983الخرطوم نوفمبر  العليا، جامعة

عبمممد الغفمممار محممممد أحممممد، السمممودان الوحمممدة فمممي التنممموع، دار النشمممر  -
  جامعة الخرطوم.

عبمممد الغفمممار محممممد أحممممد وسمممامية الهمممادي النقمممر، السمممودان مسمممتقبل  -
 م.0995مركز الدراسات السودانية، القاهرة  التنمية والسالم،

رير، العربيممة فممي السممودان، الجممزء األول، عبممد هللا عبممد الممرحمن الضمم -
  م.0967الطبعة الثانية، دار الكتاب اللبناني، بيروت 

عمممموض إبممممراهيم عمممموض، لغممممة اإلذاعممممة دراسممممة تحليليممممة، دار جامعممممة  -
 م.2110الخرطوم للنشر، يناير 



-438- 

عمموض إبممراهيم عمموض، المممادة السياسممية باإلذاعممة والتلفزيممون، بحممث  -
ي فممي اإلعممالم، كليممة الدراسممات العليمما، جامعممة لنيممل درجممة الممدبلوم العممال

 م.0983 الخرطوم
عممممموض إبمممممراهيم عممممموض، أبعممممماد الصمممممراع السياسمممممي حمممممول اسمممممتقالل  -

 م.0997السودان، المركز العربي األفريقي، كواال لمبور، ماليزيا 
محمممممد إبممممراهيم أبممممو سممممليم، تمممماريع الخرطمممموم، دار اإلرشمممماد للطباعممممة  -

 م.0970والنشر والتوزيع، الخرطوم 
محممد أحممد محجموب، الديموقراطيممة فمي الميمزان، دار النهمار للنشممر،  -

 م. 0973بيروت، الطبعة 

 30يحيمممممى الفضممممملي، حمممممديث لإلذاعمممممة السمممممودانية حمممممول االسمممممتقالل  -
 م.0976ديسمبر 

يمممممس حسمممممن معنمممممي، محاضمممممرات غيمممممر منشمممممورة عمممممن إعمممممداد الخبمممممر  -
 م.0975لتدريب اإلذاعيين الجدد، يونيو  اإلذاعي، أُعدت

يوسف الخليفة أبو بكر وسيد حاممد حريمز، قائممة اللغمات المسمتخدمة  -
بالسممودان، ورقممة بحثيممة مقدمممة للمممؤتمر األول للغممة العربيممة الممذي انعقممد 

 م.0982بقاعة الصداقة بالخرطوم في كانون أول ديسمبر عام 

يوسممممف حسممممن سممممعيد، اإلسممممالم ومشممممكالت النظممممام الزراعممممي )وضممممع  -
لزراعيممممة فممممي اإلطممممار العممممام المتقممممدم( ورقممممة بحثيممممة السمممودان ومشممممكالته ا
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مقدمة للمؤتمر االول لجماعة الفكر والثقافة اإلسالمية، قاعة الصداقة، 
 م.0982نوفمبر  27الخرطوم 

 م.0975 - 0965أرشيف مجلة اإلذاعة والتلفزيون السنوات  -
 م.0976مارس  3صحيفة األيام، الثالثاء  -
 م.0995يناير  صحيفة اإلنقاذ الوطني، أول -
 م.0955مايو  00صحيفة الرأي العام، عدد الخميس  -
 م.0955مايو  00صحيفة الرأي العام اليومية عدد الخميس  -
 م.0976مارس  3صحيفة األيام السودانية، عدد يوم الثالثاء  -
 م.0962مجلة هنا أم درمان، عدد الخميس أول مارس  -
 م(. 0986-0973ية السودان )هياكل البرامج الدورية إلذاعة جمهور  -

- Head, Sydney W. and Christopher H. Sterling, "Broadcasting in 

America”:, A Survey of Electronic Media, Boston: Houghton                
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